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Figura 1 - Manifestação estudantil na av. João Pessoa, Porto Alegre, no III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas, 23/08/77. Fotógrafo: Ricardo Chaves. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular de Ricardo Chaves. 
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Resumo - A segunda metade da década de 1970 foi marcada pelo início da 

política de abertura da ditadura civil-militar brasileira e por um fortalecimento dos 

setores de oposição ao regime. Nesse período, os movimentos sociais retomaram as ruas 

como espaço de manifestação e de luta pela democracia no país após mais de dez anos 

de ditadura. O objetivo desta pesquisa é compreender a importância desse processo para 

o contexto de transição democrática no Brasil e a forma como a imprensa gaúcha 

participou nessa conjuntura por meio da construção de representações sobre esses 

acontecimentos através do fotojornalismo. Tendo em vista essas questões, no presente 

trabalho proponho-me a analisar as fotografias produzidas e veiculadas pelos jornais 

Zero Hora e Folha da Manhã, buscando analisar as representações visuais acerca da 

atuação do movimento estudantil, pela anistia e sindical na conjuntura do final dos anos 

1970, e compreender o processo de construção dessas representações e as disputas em 

torno delas. Para dar conta destes objetivos, serão comparadas as narrativas 

fotojornalísticas que tais veículos de imprensa elaboraram sobre os acontecimentos em 

questão, analisando o contexto da cultura visual e do campo jornalístico da época, as 

práticas e relações sociais que envolviam o processo de produção, transmissão e 

consumo das imagens fotojornalísticas. 

 

Palavras-chave: História do Brasil, Ditadura civil-militar, fotojornalismo, 

fotografia, cultura visual 
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Abstract – The end of the 1970s was marked by the beginning of the „opening‟ 

policy of the Brazilian civil-military dictatorship and by a strengthening of the 

opposition sectors to the regime. During this period, social movements retrieved the 

streets as a riot space to fight for the democratization of the country after more than ten 

years of dictatorship. The objective of this research is to understand the importance of 

this process for the democratic transition context in Brazil and how the press 

participated in this the construction of representations about these events through 

photojournalism. Given these issues, in this work I propose to analyze the photographs 

produced by the newspapers Zero Hora and Folha da Manhã, trying to understand the 

patterns of visual representation regarding the role of social movements in the fight for 

democracy, analyzing the process of construction of visual representations and the 

disputes that involves them in the struggles for symbolic power. To accomplish these 

objectives, the photojournalistic narratives about the riots in issue constructed  by the 

newspapers will be analyzed in its articulations with the historical context of Brazilian 

redemocratization and rise of social movements, the context of visual culture and the 

journalistic field of the period, the practices and social relations involving the process of 

producing, transmission and consumption of photojournalistic images. 

 

 Keywords – Brazil History, Military Dictatorship, Photojournalism, Visual 

Culture, Photography 
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Figura 2 – Mosaico de imagens visuais reproduzidas nesta dissertação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente, fora Temer! 

A questão da ditadura civil-militar despertou o meu interesse desde os primeiros 

anos como estudante de graduação em história. Iniciei minha atuação como pesquisador 

no ano de 2007, como bolsista de um projeto orientado pela prof.ª Carla Rodeghero que 

visava refletir sobre a produção historiográfica sobre a temática, mas que logo se voltou 

para as especificidades do Rio Grande do Sul no período e para a análise do 

desenvolvimento da luta pela anistia aqui no estado, a partir de fontes escritas e do 

desenvolvimento de entrevistas de história oral. A experiência de pesquisa me levou a 

participação como co-autor da obra „Anistia Ampla, Geral e Irrestrita: história de uma 

luta inconclusa‟, concluída em 2009 e publicada no ano 2011.  

Em 2011, já graduado em História pela UFRGS, me dediquei à escrita de um 

projeto voltado para a pesquisa da memória visual do período ditatorial.  O projeto foi 

aprovado pelo edital Marcas da Memória II, da Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça, e teve início no final de 2011. Ao longo desse trabalho, realizei, em conjunto 

com dois colegas, uma ampla revisão bibliográfica e pesquisa sobre as imagens visuais 

(fotografias, charges, cartazes, capas de disco, obras de arte) produzida no Rio Grande 

do Sul durante ditadura. O projeto culminou com a escrita e publicação do livro Não 

calo, grito: memória visual da ditadura civil-militar no Rio Grande do Sul. Nesse 

trabalho tive contato com esse rico acervo fotográfico e com alguns dos mais 

reconhecidos fotojornalistas e fotodocumentaristas gaúchos. A experiência em produzir 

um livro que tinha as imagens visuais como narrativa principal, e que tinha o objetivo 

de contar a história do período da ditadura no Rio Grande do Sul para um público amplo 

e não acadêmico, me despertou grande interesse.  

Segui investindo em outras formas de atuação profissional como historiador, 

trabalhando como produtor cultural na elaboração de projetos de livros e exposições 

fotográficas com temáticas relacionadas à história. Em 2013 produzi o projeto de 

organização da exposição Desculpe a confusão, estamos de mudança – a luta pela 

redemocratização nas ruas, com fotografias, charges e cartazes sobre a retomada do 
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espaço público como local de manifestação política pelos movimentos sociais no Rio 

Grande do Sul entre 1977 e 1988. Além disso, passei a estudar fotografia e a trabalhar 

como fotógrafo freelancer. Em 2016, produzi e atuei como historiador e curador de uma 

exposição sobre os quilombos rurais gaúchos, projeto que desenvolvi em parceira com 

um fotodocumentarista.  

Esta dissertação, portanto, tem origem no crescente interesse que desenvolvi, ao 

longo de minha trajetória profissional, pelas questões da transição da ditadura para a 

democracia, da atuação dos movimentos sociais durante o final da década de 1970 no 

Rio Grande do Sul, e pela fotografia. O seu resultado final procurará trazer as 

experiências como historiador que tive fora da academia: as imagens visuais não só 

serão a sua principal fonte, mas um aspecto fundamental de sua construção narrativa.   

 

I 

A segunda metade da década de 1970 foi marcada pelo início do processo de 

abertura da ditadura civil-militar brasileira e por um fortalecimento dos movimentos 

sociais e setores de oposição ao regime. Tais setores foram, aos poucos, retomando o 

espaço público como local para a prática e a ação política: em 1977 ocorriam as 

primeiras manifestações de rua (após a instauração do AI-5) em oposição à ditadura, no 

Rio Grande do Sul.
 

Iniciava-se uma nova conjuntura de mobilizações sociais, 

inaugurada pelo movimento estudantil, reforçada pelo movimento em prol da anistia, 

por movimentos populares e pelo movimento sindical a partir de 1978.
 
A crítica à 

ditadura e a exigência de medidas democratizantes eram questões centrais nestas 

mobilizações, apesar da heterogeneidade dos atores envolvidos.
1
 A atuação política 

desses movimentos sociais urbanos no Rio Grande do Sul foi amplamente repercutida 

pelos jornais locais, em um contexto de fortalecimento do fotojornalismo – a imagem 

fotográfica se tornava, cada vez mais, uma ferramenta fundamental para a elaboração da 

narrativa jornalística, construindo sentidos e significados a respeito dos acontecimentos 

aos quais me referi acima. 

                                                           
1
 ARAÚJO, Maria Paula do Nascimento. Lutas democráticas contra a ditadura. In: REIS FILHO, Daniel 

Aarão; FERREIRA, Jorge (Org.). As esquerdas no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. v. 

3.  
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Com a política de “distensão” e “abertura”, a ditadura pretendia garantir a 

institucionalização do regime por meio de uma transição “lenta, gradual e segura” para a 

democracia, que deveria, segundo a lógica dos militares, ser pautada pela conciliação 

entre as elites e a tentativa de incorporação da sociedade nas prerrogativas do governo. 

No intuito de manter o controle do processo de redemocratização, o regime promoveu 

um relativo afrouxamento dos canais de reivindicação da oposição.
2
 Contudo, a 

incidência de problemas de ordem econômica – com a crise do “milagre brasileiro” – e 

o fortalecimento dos movimentos oposicionistas colaboraram para uma perda de 

legitimidade da ditadura, fazendo com que o período fosse marcado por um 

tensionamento do cenário político, com grandes mobilizações sociais em torno das lutas 

por liberdades democráticas.
3
  

Tendo presente a concomitância entre os dois processos apresentados – o da 

reconquista do espaço público por diferentes movimentos sociais na luta pela 

redemocratização e o papel que o fotojornalismo passou a desempenhar na imprensa –, 

este trabalho tem como propósito principal analisar, a partir dos jornais Zero Hora e 

Folha da Manhã, a participação do fotojornalismo no processo de disputa e 

construção de representações sobre os movimentos sociais que retomaram o espaço 

público como local de manifestação política na luta pela redemocratização (1977-

1979). Ou seja, a partir da análise do contexto político, social, cultural e visual em 

questão, e de sua importância na conjuntura de transição democrática, pretende-se 

examinar a produção fotojornalística desses veículos de imprensa, bem como as práticas 

e relações sociais que envolviam a sua elaboração, transmissão e consumo, para 

compreender as formas como eles utilizaram essa ferramenta na construção de 

determinados representações visuais, de significados e sentidos sobre os eventos e 

atores sociais analisados.  

Para dar conta desse propósito, esta dissertação terá como guia as seguintes 

questões: de que forma o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento 

pela anistia se organizaram e atuaram no Rio Grande do Sul entre 1977 e 1979? Como 

se deu o processo de retomada do espaço público para a prática política por esses 

movimentos sociais urbanos e qual a sua importância na conjuntura de transição 

                                                           
2
 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil: 1964-1985. Bauru: EDUSC, 2005. p. 

225.  
3
 ARAÚJO, Maria Paula do Nascimento. Opus cit. 
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democrática? Como se estruturava o campo jornalístico no estado no final da década de 

1970 e qual o papel desempenhado pelo fotojornalismo? Qual o contexto visual e os 

padrões de visualidade do período? Quais as práticas e relações sociais envolvidas na 

elaboração da narrativa fotojornalística sobre esses acontecimentos? Como a produção 

dessas representações se insere nas lutas pelo poder simbólico, nas disputas pela 

classificação e hierarquização do fluxo de acontecimentos e atores sociais e pela 

construção de sentidos e significados sobre eles? Quais os padrões de representação 

visual construídos sobre os eventos em questão por estes jornais através do 

fotojornalismo?  

A pesquisa tem como fontes as edições dos jornais Zero Hora e Folha da Manhã 

entre 1977 e 1979; a realização de entrevistas de história oral com fotojornalistas que 

atuaram nesses veículos de imprensa no período, bem como seus acervos fotográficos 

pessoais; os acervos privados dos veículos de imprensa analisados; além dos acervos da 

luta pela anistia, disponível no Acervo da Luta Contra a Ditadura; acervo sobre o 

movimento estudantil, o movimento sindical, e o movimento contra a carestia, 

disponíveis no NPH-UFRGS; entrevistas com militantes desses movimentos realizadas 

para o projeto Marcas da memória e durante a pesquisa para o livro Anistia ampla geral 

e irrestrita: história de uma luta inconclusa, (também disponíveis no NPH); documentos 

produzidos pelo movimento estudantil, localizados no acervo do Museu da UFRGS. 

Além dessas fontes, esta pesquisa contará com um acervo de milhares de fotografias 

produzidas por fotojornalistas gaúchos durante a ditadura, coletadas e sistematizadas 

para o projeto Memória visual da ditadura civil-militar no Rio Grande do Sul, do qual 

participei como historiador. Foram analisadas todas as edições do jornal Folha da 

Manhã e quase todas do jornal Zero Hora
4
 para o período de março de 1977 até 

dezembro de 1979. 

 

II 

A retomada do espaço público como local de confronto à ditadura e luta pela 

democratica pelos movimentos sociais entre os anos de 1977 e 1979 ocorreu em 

conjunto com uma relativa perda de legitimidade do regime e um afrouxamento da 

                                                           
4
 Devido ao descaso do governo do estado, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, onde 

se encontra o acervo destes periódicos, fechou para visitação, impossibilitando a conclusão da pesquisa. 
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censura, o que possibilitou que tais manifestações fossem, de distintas formas, 

repercutidas pelos jornais. A imprensa brasileira vinha passando – durante as duas 

décadas anteriores – por um processo de modernização e reformas gráficas, que 

resultou, entre outras inovações, na valorização da linguagem fotográfica e consolidação 

do fotojornalismo pela maioria dos jornais do país: a fotografia se tornou atividade 

essencial na construção da narrativa jornalística.
5 

  

A consolidação do fotojornalismo nos jornais brasileiros ocorre em um contexto 

de aumento da relevância da visualidade como produto cultural e mercadológico e do 

surgimento de uma nova linguagem visual, marcada pela influência norte-americana e 

europeia e pelas inovações trazidas pelo fotodocumentarismo, pelas revistas ilustradas, 

pelo cinema e pelo campo das artes visuais. Segundo Ana Maria Mauad e Silvana 

Louzada, a implementação do fotojornalismo no Brasil começou a ocorrer em meados 

da década de 1940, com a reforma gráfica da revista O Cruzeiro e a atuação do repórter 

fotográfico francês Jean Manzon neste veículo.
6
 Nos anos 1950, o fotojornalismo 

passou a ser aos poucos implementado nos jornais, tendo como pioneiros o Última Hora 

e o Jornal do Brasil, também obtendo um grande êxito mercadológico, o que fez com 

que fosse incorporado por outro jornais na década seguinte.
7
   

O fotojornalismo surge a partir de uma gradual transformação na concepção da 

fotografia, que deixava de ser inserida de forma meramente ilustrativa e complementar 

ao texto escrito nos jornais e passava a ser utilizada como um elemento de fundamental 

importância na elaboração da narrativa jornalística – construindo determinados sentidos 

e significados a respeito dos eventos a serem noticiados
8
 Conforme Gisèle Freund: 

                                                           
5
 LOUZADA, Silvana. Memórias que se espraiam: formação do campo fotojornalístico na modernização 

da imprensa brasileira. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 8, 2011, Guarapuava. 

Anais... Porto Alegre: ALCAR, 2011. O artigo é fruto de sua pesquisa de Pós-Doutorado em História 

pela UFF. 
6
 MAUAD, Ana Maria. “O olho da história: fotojornalismo e história contemporênea. 

http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml Acesso 4 de setembro de 2013, 16:34. SILVA, 

Silvana Louzada da. Fotojornalismo em revista:  o fotojornalismo em O Cruzeiro e Manchete nos 

governos Juscelino Kubitschek e João Goulart. Dissertação de Mestrado em Comunicação Social. 200 f. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2004. 
7
 Sem desconsiderar as diferenças entre o fotojornalismo das revistas ilustradas e o dos jornais diários, 

nem a diversidade regional no processo de desenvolvimento do fotojornalismo moderno no Brasil. 

SILVA, Silvana Louzada da. “Reformas dos jornais cariocas no século XX: a formação do repórter-

fotográfico e o papel do fotojornalismo. 3º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores 

de História da Mídia, 14 a 16 de abril de 2005, Centro Universitário Feevale em Novo Hamburgo/RS.  
8
 SILVA, Silvana Louzada da. Opus cit. 2005. BONI, Paulo César. O Discurso fotográfico: a 

intencionalidade de comunicação no fotojornalismo. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – 

http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml
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“A tarefa dos primeiros repórteres fotográficos da imprensa consistia em 

fazer fotografias isoladas para ilustrar uma história. É somente quando a 

própria imagem se converte em história que relata um acontecimento em 

uma série de fotos, acompanhada de um texto limitado com freqüência a 

poucas frases, que surge o fotojornalismo.” 
9
 

Com o fotojornalismo, a imagem fotográfica passa, então, a ter uma nova 

relação com o texto escrito e a ser cada vez mais valorizada pelas revistas e jornais 

brasileiros, ocupando mais espaço, aumentando em número e tamanho, se tornando – 

em alguns caso – o “fio condutor” da narrativa jornalística, sendo incorporadas as 

sequências fotográficas, além de uma valorização da foto na capa e contracapa. Neste 

contexto, surge a figura do editor de fotografia e o repórter fotográfico se torna cada vez 

mais valorizado nos jornais, ganhando mais espaço nas redações e discussões sobre a 

pauta, recebendo crédito nas fotos e aumento salarial. As fotografias passam cada vez 

mais a incorporar cenas em movimento, preferencialmente espontâneas e aproveitando a 

luz natural. Fortalece-se na imprensa brasileira o ideal do fotógrafo como „testemunha 

ocular‟ e da captação do „instante decisivo‟ bressoniano – bem como do „ethos heróico‟ 

para a profissão, tendo como referência o trabalho dos fotojornalistas que cobriram 

guerras e conflitos políticos e sociais e utilizaram a fotografia como instrumento de 

crítica e de denúncia.
10

 Além disso, é importante destacar que a consolidação do 

fotojornalismo foi acompanhada por um desenvolvimento tecnológico, com lentes mais 

luminosas e filmes mais sensíveis (que tornavam possíveis que as fotos congelassem o 

movimento mesmo em situação de pouca luz) e o aprimoramento das câmeras, que 

possibilitavam o intercâmbio rápido de lentes e, principalmente, permitiam fotografar 

sem ter que deslocar a visão para baixo – como nas câmeras Rolleiflex.
11

  

O contexto da imprensa no Rio Grande do Sul durante a década de 1970 é 

marcado por um expressivo crescimento dos veículos alternativos e pela intensificação 

da disputa comercial pela hegemonia do mercado jornalístico entre os grupos RBS e 

Caldas Júnior. Esses fatores contribuíram para o surgimento de importantes 

                                                                                                                                                                          
USP, São Paulo, SP, 2000. Segundo Boni, a intencionalidade é matéria-prima para a produção de sentido 

e marca a estratégia de comunicação do fotojornalismo, na qual o repórter fotográfico, por meio do 

domínio da linguagem e técnica fotográfica e das escolhas que opera na composição, tenta construir 

através da fotografia determinados significados sobre os acontecimentos.  
9
 FREUND, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1993. p.9. 

Tradução minha. 
10

 Questões desenvolvidas por SILVA, Silvana Louzada da (2011), AMOROSO, Mauro Henrique de 

Barros (2006) e MAUAD, Ana Maria (2006). 
11

 SILVA, Silvana Louzada da. Opus cit. 2005. 
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transformações no campo jornalístico regional, entre elas, a profissionalização e 

fortalecimento do fotojornalismo. Em um período cada vez mais marcado pela 

visualidade e pela influência da televisão e do cinema, a valorização do uso de imagens 

se tornou uma importante ferramenta na competição mercadológica pela conquista de 

leitores.
12

  

O Grupo Caldas Júnior detinha desde o início do século XX a liderança do 

mercado jornalístico, com o maior número de assinaturas de jornais diários no estado. 

Contudo, um relativo atraso na modernização gráfica e problemas na gestão empresarial 

fizeram com que os jornais do grupo fossem ultrapassados pela Zero Hora em número 

de assinaturas entre a metade da década de 1970 e o início de 1980, o que levou o grupo 

Caldas Júnior a uma crise financeira e à decorrente falência em 1984.
13

 

A Zero Hora foi criada a partir da compra do jornal Última Hora,  veículo que 

teve papel de destaque na implementação do fotojornalismo no Brasil e foi a falência  

logo após o golpe de 1964. A aquisição do controle total do jornal pelo Grupo RBS, 

fundado em 1970, foi seguida por uma modernização gráfica e editorial da Zero Hora,
 

com a valorização de novas influências visuais, o que contribuiu para uma rápida 

expansão do público de leitores ao longo da década de 1970 – passando da quarta para a 

primeira posição em número de vendas no estado. É importante ressaltar que a Zero 

Hora, desde seu surgimento, manifestou apoio e manteve boas relações com o regime 

ditatorial, fator que também contribuiu para o seu sucesso mercadológico.
14

 

O tabloide Folha da Manhã, por sua vez, foi criado pelo grupo Caldas Júnior em 

1969 para competir com a Zero Hora (que também era matutina e tinha o mesmo 

formato). O jornal apresentava uma renovação na linguagem jornalística da empresa, 

com um apelo popular e a incorporação de influências estéticas da década de 1960, com 
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 HENN, Ronaldo. Apontamentos inter-semióticos sobre a Folha da Manhã. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 26, 2003, Belo Horizonte. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP15_henn.pdf>. Acesso em: 23 de 

set. 2013. 

Sobre Campo jornalístico: BOURDIEU, Pierre. A influência do jornalismo. In _______: Sobre a 

televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
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 RÜDIGER, Francisco Ricardo. Tendências do Jornalismo. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1993. p. 

108. 
14

 LOHMANN, Renata. A objetividade no fotojornalismo: um estudo de caso do jornal Zero Hora. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências da Comunicação) – UFRGS, Porto Alegre, 

RS, 2011. p. 27-30. ANTONIOLLI, Gabriel Bandeira. Censura e imprensa na ditadura militar 

brasileira: o golpe de estado chileno pelas páginas do Correio do Povo e Zero Hora (setembro de 1973). 

Trabalho de Conclusão Curso (Licenciatura  em História) – UFRGS, Porto Alegre,  RS, 2010. 
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destaque para uma intensificação do uso de imagens. Apesar de o grupo Caldas Júnior 

também ter manifestado apoio à ditadura, a Folha da Manhã tinha uma postura menos 

conservadora de que outras publicações da empresa, abrindo espaços para críticas ao 

regime.
15

  

  

III 

A retomada do espaço público como local de manifestação política e de luta 

contra a ditadura protagonizada pelos movimentos sociais analisados pela presente 

pesquisa marcou o final da década de 1970 e o início do processo de redemocratização 

no Brasil.
16

 No entanto, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos desenvolvidos com 

foco na atuação desses movimentos, sobretudo no que se refere às particularidades 

regionais do Rio Grande do Sul. Entre as pesquisas existentes, não foi encontrada até o 

momento nenhuma que problematize a forma como a imprensa se relacionou com esses 

importantes eventos. 

Os primeiros trabalhos a utilizarem a fotografia como objeto de pesquisa no 

Brasil datam do final da década de 1970 e início da de 1980, ainda em pequena 

quantidade e em geral produzidos nas áreas da museologia, da arquitetura e das artes. A 

partir da década de 1990 ocorreu um considerável aumento da incorporação das fontes 

visuais, como a fotografia, no escopo de estudo e análise dos historiadores. Ao longo 

dessa década, foram desenvolvidas no país dezenas de pesquisas históricas que tinham a 

fotografia como principal objeto para a análise de diversas temáticas.
17

 Ana Maria 

Mauad foi pioneira nas pesquisas sobre fotojornalismo no Brasil: em sua tese sobre a 

visualidade urbana na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, a 

autora abordou, além de acervos privados, a fotografia na imprensa, a partir das revistas 

Careta e O Cruzeiro, dando uma grande contribuição à problemática da construção dos 

códigos de representação fotográfica do comportamento da sociedade burguesa local 
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 HENN, Ronaldo. Opus cit. STRELOW, Aline. Breno Caldas: Poder e declínio de um dos mais 

influentes jornalistas gaúchos. 2010.  Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-imprensa-

strelow.pdf>. Acesso em: 23 set. 2013. 
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 ARAÚJO, Maria Paula. Opus. Cit. GRECO, Heloisa. Opus cit. 
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daquela época.
18

 Outro trabalho da década de 1990 com foco no fotojornalismo é a 

dissertação de mestrado do historiador Gil Oliveira, na qual analisa a utilização desta 

ferramenta para a construção de um discurso crítico à ditadura pelo jornal Correio da 

Manhã em 1968.
19

  

Foi somente a partir da década de 2000 que a fotografia se consolidou como 

fonte de análise de pesquisas históricas, servindo para a investigação de uma gama 

variada de temáticas. Diversas temáticas passaram a ser analisadas por pesquisas 

históricas que fizeram uso da fotografia como objeto principal de análise: o tratamento 

da escravidão na cultura visual oitocentista; os circuitos do fotojornalismo brasileiro; as 

relações entre corpo, fotografia e moda; os espaços de sociabilidade fotográfica nos 

fotoclubes; as vanguardas artísticas na fotografia brasileira entre as décadas de 1940 e 

1960; os usos científicos da fotografia; a problematização do olhar de fotógrafos 

estrangeiros que atuaram no Brasil.
20

 O desenvolvimento teórico da noção de cultura 

visual no Brasil por Meneses e Knauss em meados dos anos 2000 foi de fundamental 

importância para esses trabalhos. 

No Rio Grande do Sul, as primeiras pesquisas em história que têm como 

principal objeto de estudo a fotografia datam, também, da década de 2000: trata-se da 

tese de doutorado de Ivo Canabarro, que estudou, através desse tipo de fonte, as 

sociedades imigrantes no sul do Brasil, problematizando os usos sociais da fotografia;
21

 

e da tese de Zita Possamai, que pesquisou álbuns de fotografias de Porto Alegre do 

início do século XX.
22

 Charles Monteiro, por sua vez, foi pioneiro nos trabalhos sobre 

fotojornalismo no estado, com sua pesquisa sobre a construção de um novo padrão de 

visualidade urbana em Porto Alegre pelas fotorreportagens da Revista do Globo durante 

                                                           
18

 MAUAD, Ana Maria. Sob o signo da imagem: a produção da fotografia e o controle dos códigos de 

representação social da classe dominante, no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Tese 

(Doutorado em História) – UFF, Niterói, RJ, 1990. 
19

 OLIVEIRA, Gil Vicente Vaz. Imagens subversivas: regime militar e o fotojornalismo do Correio da 
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a década de 1950.
23

 Utilizando os conceitos de cultura visual e de representação, o autor 

relacionou as técnicas de produção e transmissão das imagens fotográficas na imprensa 

às formas como foram vistos, classificados e hierarquizados os diferentes grupos e 

espaços sociais da cidade de Porto Alegre pela referida revista.  

Mais recentemente, a fotografia de imprensa e o fotojornalismo têm sido foco de 

diversas pesquisas no estado. O historiador Cláudio de Sá Machado Jr., em sua 

dissertação de mestrado, buscou compreender a construção das identidades e dos 

padrões de sociabilidade das elites e das camadas médias urbanas cariocas através da 

análise das fotografias da revista O Careta.
24

 Posteriormente o autor desenvolveu uma 

pesquisa com problema semelhante, mas tendo como objeto a Revista do Globo, de 

Porto Alegre.
25

 Já o historiador e jornalista Cláudio Fachel estudou a construção de 

representações sobre o movimento da legalidade por meio da produção fotojornalística 

do jornal Última Hora, de Porto Alegre;
26

 enquanto Daniela Reis desenvolveu uma 

dissertação centrada na análise da construção da imagem do então governador Leonel 

Brizola por meio das fotografias produzidas pela Assessoria de Imprensa do Palácio 

Piratini durante o episódio da Legalidade.
27

 Também é importante mencionar outras 

pesquisas recentes que abordam o fotojornalismo, com as quais este trabalho poderá 

dialogar: entre elas, estão um livro do teórico da comunicação Jorge Souza sobre a 

história do fotojornalismo,
28

 o trabalho da historiadora Suzana Louzada sobre a 

formação do fotojornalismo no Brasil
29

 e o projeto Memórias do fotojornalismo 

brasileiro, do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da Universidade 

Federal Fluminense.
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IV 

Este trabalho tem como fundamento três eixos teóricos: o conceito de 

representação, conforme Roger Chartier e Pierre Bourdieu; a noção de cultura visual, 

desenvolvidas por autores da escola norte-americana,
30

 e, no Brasil, por Ulpiano 

Bezerra de Meneses, Paulo Knauss, entre outros; e as reflexões teóricas e metodológicas 

a respeito da fotografia e fotojornalismo, com base nos trabalhos de Philipe Dubois, 

Lorenzo Vilches e Ana Maria Mauad. Passemos agora ao desenvolvimento destas 

reflexões teóricas e às formas com que elas serão apropriadas pelo presente trabalho.    

Segundo Chartier, a produção de significados sociais sobre o mundo material 

ocorre na esfera da cultura e é fruto de um trabalho coletivo, de um processo de 

construção – produção, transmissão e recepção – de representações.
31

 Conforme o autor, 

as representações são determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam, e servem 

como instrumentos de poder e legitimação, razão pela qual são alvos de disputas entre 

diferentes grupos sociais.
32 

Essas reflexões nos levam à compreensão de que o 

fotojornalismo está inserido em uma disputa em torno da construção de representações 

sobre os acontecimentos e os atores sociais objetos desta pesquisa.
 
 

Outra importante contribuição de Chartier é o conceito de apropriação, com o 

qual o autor define o ato da leitura como uma prática de produção de ressignificações 

embasada nas predisposições de cada grupo, não redutível às intenções dos autores e 

editores.
33

 A construção de significados por meio da imagem fotográfica, desta forma, 

não deve ser compreendida como uma via de mão única, determinada apenas pelas 

intenções dos fotojornalistas e dos veículos de imprensa analisados. Esta questão 

também é elaborada pelos teóricos do campo da cultura visual, embora com algumas 

diferenças, como veremos adiante. 
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Pierre Bourdieu também traz reflexões fundamentais sobre esta temática ao 

inserir os trabalhos de representação em um processo de disputas que levam à 

constituição da dominação simbólica. Para Bourdieu, as representações constroem 

definições legítimas das divisões e visões de mundo, e são um importante instrumento 

por meio do qual grupos sociais e frações das classes dominantes buscam impor a 

legitimidade de sua dominação na sociedade. O autor sublinha a relevância de 

analisarmos as constantes lutas pelo poder simbólico entre os diferentes grupos para 

construir e legitimar definições do social que sirvam aos seus interesses, numa disputa 

pelo monopólio do poder de „nomeação‟, classificação e hierarquização dos sujeitos 

sociais e do fluxo de acontecimentos.
34

 Nessas disputas, o jornalismo possui uma 

importância fundamental devido ao grande poder político que detém. Conforme o autor, 

“o campo jornalístico está de certa maneira englobado pelo político, em cujo interior 

exerce efeitos muito poderosos.” 
35

  

O conceito de campo jornalístico é definido por Pierre Bourdieu como uma área 

estruturada por relações de força entre seus agentes (sejam eles coletivos – os veículos 

de imprensa – ou individuais – os jornalistas, fotojornalistas, editores, etc.) que ocupam 

posições diferenciadas e hierarquizadas. A lógica do campo é construída (através de 

disputas) e aplicada pelos próprios agentes por meio de restrições e de controles que 

eles impõem uns aos outros a fim de classificar seus pares perante o campo. Ainda 

segundo o autor, o campo jornalístico, uma vez que está sujeito a uma forte influência 

do mercado, tem como principal critério de legitimação a sanção direta do público (dos 

clientes e consumidores). A concorrência proveniente dessa lógica leva a uma 

normatização dos formatos e a uma uniformização das notícias (bem como das 

ferramentas utilizadas para sua construção) de acordo com êxitos mercadológicos.
36

 

Apesar de Bourdieu ter elaborado este quadro conceitual com base nas análises do caso 

Francês – o que impõem alguns cuidados para evitar o risco de uma „importação‟ 

irrefletida como modelo para pensar as especificidades do caso do Rio Grande do Sul 

nos anos 1970 –, a noção de campo jornalístico traz importantes questões para pensar a 

estruturação da imprensa gaúcha, a hierarquização e as relações de forças e entre os seus 
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diferentes agentes, a construção de representações e as disputas mercadológicas entre os 

veículos analisados.  

Este trabalho, portanto, parte da compreensão de que o fotojornalismo é uma 

representação visual, produto de relações e práticas sociais – que envolvem a sua 

produção, transmissão e apropriação/consumo – as quais se desenvolvem em um 

determinado contexto social, político, cultural e visual.  Como representação, a 

fotografia é disputada por diferentes grupos sociais na luta pelo monopólio do poder de 

construir sentidos, de classificar e hierarquizar os atores sociais e o fluxo de 

acontecimentos. O campo jornalístico assume grande relevância nessas disputas, como 

importante mediador da nossa compreensão da realidade e formador de subjetividades 

(de modos de pensar, sentir e – questão fundamental – de agir; mas também de formas 

de ver o mundo, de sentimentos, emoções, percepções estéticas, questões que ainda 

merecem maior atenção dos historiadores). 

Partindo da compreensão de que o fotojornalismo é uma representação visual, se 

faz necessário desenvolvermos reflexões teóricas a respeito das questão que envolvem a 

visualidade, a visão e a cultura visual.  O campo de estudos em cultura visual surgiu nos 

Estados Unidos a partir da década de 1990, com uma maior influência da história da 

arte, mas reunindo também antropólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos, entre 

outros. Não obstante a existência de diversas definições para o conceito de cultura 

visual, com escolas de pensamento e opções conceituais distintas, nem sempre 

complementares,
 
procurarei aqui explorar as questões que propiciem reflexões acerca da 

problemática desenvolvida nesta dissertação.
37 

 

A noção de Cultura Visual parte fundamentalmente da caracterização do olhar 

como prática social, relacionando produtos culturais, sujeitos inseridos em redes de 

sociabilidade e circuitos de difusão e consumo de representações visuais, ressaltando a 

importância das imagens na forma como nos relacionamos com o mundo 

contemporâneo. Dois pesquisadores do campo da história da arte trazem contribuições 

nesse sentido: o inglês Irit Rogoff e o estadunidense William Mitchell.  Para esses 

autores, a noção de cultura visual abrange muito mais que o estudo de imagens visuais: 

ressalta a importância que a visão e a visualidade ocupam na construção de sentidos e 
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significados – de conhecimento – sobre a realidade e nas disputas e relação de poder 

que ocorrem na esfera da cultura.
38

  

No Brasil, as primeiras reflexões acerca da noção de cultura visual foram 

desenvolvidas em meados dos anos 2000 por Paulo Knauss e Ulpiano Bezerra de 

Meneses. O primeiro autor defende a aproximação entre a história da imagem e a 

história da arte, bem como a importância dos historiadores desenvolverem reflexões e 

pesquisas com fontes visuais. Conforme Knauss, a noção de cultura visual dirige-se 

para a análise da imagem como representação visual. Os sentidos e significados 

construídos pelas representações visuais são múltiplos e não estão investidos nos 

objetos, não são ditados pelas imagens visuais. Eles são construídos nas relações 

humanas, podendo ser recriados a cada novo olhar, variando conforme o contexto  

histórico e as predisposições dos sujeitos que consomem as imagens. Eles são 

negociados, disputados pelos sujeitos. O olhar, a própria visão, são entendidos aqui não 

como um consumo passivo de imagens visuais, mas sim como uma construção histórica 

e cultural. Há, como pode ser percebido, confluências entre essa noção e a de 

apropriação desenvolvida por Chartier – apesar de notáveis diferenças, já que este autor 

tinha como objeto de reflexões o mundo da escrita e fontes literárias da era moderna.  

Tendo por ponto de partida as reflexões elaboradas por William Mitchell, 

Knauss defende que as pesquisas com fontes visuais devem levar em conta tanto a 

construção social do visual como o estudo da construção visual do social; ou seja, 

devem refletir tanto a respeito dos aspectos sociais e contextos que envolvem a 

construção e produção de imagens visuais – os contextos técnicos, econômico, político, 

profissional, cultural, visual da fotografia –, quanto sobre como ela funciona em termos 

de prática cultural – as formas como os sentidos da imagem são produzidos e entram em 

circulação nesses contextos específicos, levando em conta as complexas interrelações 

entre visualidades, aparatos, instituições, discursos, corpos e figurações.
39

  

Ulpiano Bezerra de Meneses, em uma tentativa de sintetizar o conceito de 

cultura visual,
40

 também chama atenção para a grande relevância da visualidade no 
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processo de apreensão e socialização de conhecimentos – questão que apenas muito 

recentemente passou a ser preocupação de alguns historiadores. Meneses, partindo das 

contribuições trazidas por autores como W.J.T Mitchell, Nicholas Mirzoeff e Martin 

Jay, compreende a própria visão como uma construção histórica, apontando para a 

necessidade de analisarmos os padrões de visualidade e os aspectos relegados à 

invisibilidade na construção de imagens visuais, sempre tendo em vista sua inserção em 

um determinado contexto técnico, social, cultural  e visual de produção. Conforme o 

autor, as imagens visuais são – mais do que símbolos – instrumentos de ação e poder 

cultural que desempenham um papel fundamental na “construção visível do social” e na 

formação das identidades e da memória: “As imagens, portanto, participam da nossa 

„instituição‟ como pessoas sociais. [...] Mais do que expressam nossas identidades 

pessoais e coletivas, nos constituem como pessoas”.
41

  

A noção de cultura visual desenvolvida por Ulpiano tem sido recentemente 

apropriada por diversos historiadores que utilizam a fotografia como fonte de pesquisa. 

Entre eles, dois autores têm se destacado nas reflexões teóricas sobre tal conceito: Ana 

Maria Mauad e Charles Monteiro. Partindo desse quadro conceitual, Mauad aponta três 

questões fundamentais para pensarmos o uso das imagens visuais como fontes 

históricas: 

 “Em primeiro lugar, trata-se de dotar as imagens de corpos, que 

participam das relações sociais como práticas materiais; em segundo 

lugar, dar atenção à construção da imagem, às condições técnicas e 

sociais de sua produção e consumo; e, em terceiro lugar, trabalhar a noção 

de cultura visual como parte constitutiva da cultura material, devendo ser 

estudada de acordo com sua dimensão física, empírica, sensorial, corporal 

e social, ou seja, sua produção e reprodução em um meio.” 
42

 

 

Charles Monteiro também serve de inspiração para o presente trabalho. 

Conforme o autor:  

"Os estudos sobre cultura visual problematizam como as diversas 

imagens perpassam a vida cotidiana (a visualidade de uma época), 

relacionando as técnicas de produção e circulação das imagens às formas 

como são vistos os diferentes grupos e espaços sociais (os padrões de 

visualidade), entre o visível e o invisível, propondo um olhar sobre o 

mundo (a visão), mediando nossa compreensão da realidade e inspirando 

modelos de ação social (os regimes de visualidade)." 
43
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A noção de cultura visual, portanto, enfatiza a importância da visualidade e do 

visual na construção de sentidos e mediação da nossa compreensão da realidade, 

problematizando o processo de produção e os circuitos de transmissão e consumo de 

imagens fotográficas na sociedade, e a forma como as imagens visuais atuam como 

instrumentos de poder e ação cultural. Tal noção servirá como base para a compreensão 

sobre a participação do fotojornalismo no processo de elaboração dos padrões de  

representação visual a respeito da retomada do espaço público como local de 

manifestações contra a ditadura. 

O terceiro eixo teórico deste trabalho tem por base uma reflexão sobre a 

fotografia e o fotojornalismo, articulando as suas especificidades com as questões mais 

gerais trazidas pelas noções de representação e cultura visual. O objetivo, aqui, é a 

construção de uma metodologia de análise das fontes que dê conta do meu problema de 

pesquisa. Entre os teóricos da fotografia, dialogo principalmente com Philipe Dubois e 

André Rouillé.  

Dubois analisa 3 vertentes teóricas a respeito da fotografia: a primeira 

considerava-a como um ícone, como espelho do real, um retrato fiel e incapaz de falsear 

a realidade, já que fruto de um processo mecânico de imprimir os objetos por meios 

óticos e químicos. A segunda entendia a fotografia como um símbolo, uma 

transformação do real, que teria base no âmbito manipulativo, produto da interpretação 

arbitrária e ideológica do fotógrafo, a qual dependeria inteiramente de escolhas e 

decisões humanas.  

A terceira vertente, a qual o autor se filia, compreende a fotografia como 

procedente da ordem do índice, como fragmento de um real – e não do real –, 

distinguindo-se das anteriores por considerar a imagem indiciária como dotada de um 

valor singular, não absoluto.  A fotografia é compreendida, então, como montante de 

gestos completamente culturais, codificados, que dependem de escolhas e decisões 

humanas (desde escolhas do sujeito na ora de tirar a fotografia até as decisões quanto à 

revelação, tratamento, dos circuitos sociais de difusão, etc), mas que, ao mesmo tempo, 

possui uma relação com o referente que se difere dos outros sistemas de representação, 

porque mantém uma relação física com ele, o referente está presente na fotografia como 

um vestígio – índice. Esta concepção teórica se difere das anteriores, também, por 

acreditar na impossibilidade de pensar a imagem fora do ato que a faz ser – enfatizando 
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a necessidade de se considerar o seu processo produtivo. O sentido da imagem, por sua 

vez, não está na fotografia em si, como produto icônico ou simbólico concluído, mas 

sim na situação de enunciação e consumo.
44

 Tal concepção teórica, desta forma, vai ao 

encontro das demais desenvolvidas até o momento.  

Alguns autores, sobretudo no campo da teoria da arte, têm recentemente 

questionado a compreensão da fotografia como índice. Entre eles, destaca-se André 

Rouille, que argumenta que tal vertente teórica reduz a fotografia ao funcionamento 

elementar de seu dispositivo químico (a impressão luminosa sobre o negativo produzida 

pelo funcionamento da câmera fotográfica analógica).
 45

 A teoria do índice, segundo o 

autor, preocupa-se mais com a questão ontológica a respeito da imagem, não se detendo 

nas reflexões sobre a historicidade e variabilidade das práticas, relações e usos sociais 

que envolvem a fotografia. Rouillé propõe que as análises sobre a fotografia devem ter 

por base um corpus de obras singulares e reflexões sobre as práticas, contextos 

produtivos e expressão autoral do fotógrafo – se aproximando, assim, de algumas das 

questões apontadas pelos teóricos da cultura visual.  Para o autor, a “tensão” entre o 

índice e o ícone – que remete à semelhança, não ao vestígio – seria o fator de maior 

riqueza na fotografia. 

As noções de fotografia pública e de espaço público visual possibilitam 

importantes reflexões teóricas para a presente pesquisa. Os primeiros passos para o 

desenvolvimento de tais conceitos foram dados no artigo publicado por Maria Mauad 

esse ano.
46

 Nele, a autora entende que, ao longo do século XX, ocorreu um processo de 

produção da fotografia pública, o qual esteve associado tanto à constituição da 

sociedade burguesa, liberal e democrática, quanto ao apoio à propaganda de regimes 

ditatoriais e fascistas. Conforme Mauad, a prática da fotografia pública “se constitui no 

âmbito de um circuito social, proveniente da cultura dos meios e mediações, compostos 

pelas agências de produção de imagens governamentais (...), pelas agências da grande 

imprensa e pelas agências independentes que operam conjuntamente com os 

movimentos sociais.” 
47

 A autora ressalta, também, que o surgimento e produção da 

fotografia pública esteve relacionado à crescente tendência de midiatização dos 
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conflitos políticos e sociais durante do século XX e à multiplicação exponencial do uso 

de imagens visuais para construir narrativas midiáticas sobre esses acontecimentos:  

“Em compasso com a configuração de uma cultura visual plural e 

diversificada, ao longo do século XX, a questão social emergiu na cena 

pública, de distintas maneiras e em diferentes locais, alimentada pelos 

movimentos sociais e políticos (...) tudo isso captado por profissionais 

atentos ao calor dos acontecimentos. Tais imagens compõem um 

catálogo, no qual surge uma história redefinida pelo estatuto técnico 

próprio ao dispositivo da representação: a câmara fotográfica. Nesse outro 

tipo de escrita da história o local de produção (as agências de produção da 

imagem: família, Estado e imprensa) dividem com os institutos históricos 

e as academias literárias a tarefa de imaginar a nação e instituir lugares de 

sua memória. Assim, a experiência fotográfica do novecentos redefiniu as 

formas de acesso aos acontecimentos históricos e sua inscrição na 

memória pública, a ponto de podermos contar a história do século XX 

através de suas imagens.”
48

 

Desta forma, a produção de uma fotografia pública propiciou novas formas de 

nos relacionarmos com o mundo, de obtermos conhecimento, de construir 

representações sobre a sociedade e os movimentos sociais e políticos que proliferaram 

na cena pública do conturbado século XX.   

Nesse registro interpretativo proposto por Mauad, amparado nas já 

desenvolvidas reflexões sobre a noção de cultura visual, há uma história instituída por 

imagens – para além da „história por detrás das imagens‟. A fotografia é entendida 

como um acontecimento, as imagens fotográficas „ganham corpo‟, ocupam a cena 

pública e participam das relações sociais como práticas materiais, como um instrumento 

de ação e poder cultural.  

Partindo dessas reflexões, e se aproximando daquelas desenvolvidas por Ulpiano 

Bezerra de Meneses sobre a questão da visualidade, Mauad desenvolve a noção de 

espaço público visual, no qual a fotografia pública – mas também outros tipos de 

imagens visuais que surgiram na cena pública, como o cinema e a televisão – se insere.   

"As considerações em torno da elaboração de um espaço público visual 

associam-se à existência de uma cultura visual em que os meios de 

produzir imagens, fixas e em movimento, não só criam representações 

sobre o mundo visível, num movimento de das a ver e de conhecer o 
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mundo representado em imagens, mas instituem, elas mesmas, um mundo 

visível por meio das imagens." 
49

  

Segundo a reflexão da autora, as características desse espaço público visual são 

marcadamente políticas, e estabelecem conexões entre cultura visual e cultura política. 

A aproximação da noção de espaço público visual, desenvolvida por Mauad, com a de 

poder simbólico, tal como elaborada por Bourdieu, pode enriquecer as reflexões acerca 

desse primeiro conceito. O espaço público visual, dessa forma, pode ser entendido como 

marcado por disputas entre diferentes grupos sociais – fotógrafos, agências 

independentes, imprensa, Estado – que configuram os circuitos sociais de produção, 

circulação, consumo e agenciamento das imagens visuais; disputas essas que se dão 

também acerca de quais fotografias vão perdurar e se tornar ícones de acontecimento 

históricos – quais delas serão publicadas pela imprensa, serão reproduzidas em 

fotolivros, exibidas em exposições, pesquisadas por pesquisas acadêmicas, em meio a 

tantas outras fotografias que se perderão na efemeridade. Para o período pesquisado por 

esta dissertação, o fotojornalismo ocupava um espaço privilegiado na produção e 

circulação de fotografias públicas – ainda não havia circuitos sociais consolidados de 

exposições e publicações de fotolivros para a difusão da fotografia no Brasil. Prestava, 

também, grande contribuição para formatação de um espaço público visual brasileiro – 

apesar da crescente importância que a televisão vinha adquirindo –, construindo 

narrativas visuais sobre os acontecimentos e conflitos políticos que marcaram a luta pela 

democracia nesta conjuntura. 

Passamos agora para discussão teórico-metodológica a respeito da utilização da 

fotografia e do fotojornalismo como fonte de pesquisa. Para analisar a imagem 

fotográfica e interpretar a construção dos códigos de representação visuais, Mauad 

desenvolveu uma abordagem metodológica histórico-semiótica, propondo a elaboração 

de fichamentos temáticos com foco na análise e descrição de diversos aspectos da 

fotografia, levando em conta dois eixos centrais: o conteúdo e a expressão.
50

 O 

primeiro deles é subdividido em sete itens: local, tema, pessoas, objetos e tempo 

retratados, atributo das pessoas e da paisagem. O segundo leva em conta as escolhas 

estéticas e técnicas que envolvem a composição fotográfica, e é dividido em quatro 
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grandes tópicos: tamanho e formato; o suporte, no qual devem ser consideradas a 

diagramação e paginação da foto no jornal e a relação dela com o texto escrito, título e 

legenda; as diversas características de enquadramento (sentido, direção, distribuição de 

planos e arranjo) e de nitidez (foco, linhas, iluminação, cor e contraste).  

Após a elaboração dos fichamentos, Mauad sugere a análise das fotografias em 

séries temáticas para a compreensão das interrelações entre os diferentes elementos da 

expressão e do conteúdo, construindo cinco categorias espaciais para estruturação final 

da interpretação. São elas: o espaço fotográfico (recorte espacial, sua natureza, 

organização, forma de expressão); o espaço geográfico (ano, local, atributos da 

paisagem, objetos, enquadramento, nitidez); o espaço do objeto (objetos retratados, a 

lógica existente na sua representação, suas relações com experiência vivida e espaço); o 

espaço de figuração (pessoas e animais retratados, hierarquia das figuras e seus 

atributos, gestos); e o espaço de vivência (atividades, vivências e eventos fotografados, 

categoria que inclui todas as anteriores). Através desta metodologia de análise, em 

conjunto com as reflexões teóricas trazidas pelo campo de estudos da cultura visual, 

será possível analisar as representações fotojornalísticas e compreender os padrões de 

visualidade construídos pelos veículos de imprensa em questão a respeito do processo 

de retomada do espaço público como local de manifestação políticas contrárias à 

ditadura. 

 Lorenzo Vilches traz importantes contribuições para a análise da fotografia de 

imprensa. O autor centra os estudos na semiótica da imagem, enfatizando a importância 

de considerar o sujeito a quem a imagem é destinada como elemento ativo no processo 

de comunicação e construção de sentido por meio da fotografia. Conforme Vilches, o 

leitor possui uma série de competências, as quais são atualizadas a cada imagem 

observada de acordo com a sua memória, a emotividade e ideologia. A competência 

iconográfica se refere à repetição de certas formas visuais em diferentes imagens, o que 

permite sua identificação e interpretação pelo leitor. Através da competência narrativa, 

o leitor, também com base em experiências visuais anteriores, pode estabelecer 

sequências narrativas relacionando diversos elementos das fotografias. A competência 

estética permite ao leitor atribuir à imagem fotográfica um determinado sentido a partir 

de experiências estéticas anteriores. A competência enciclopédica possibilita ao leitor, 

por meio do acesso à memória, a identificação de personagens e situações representadas 

pela fotografia, relacionando-a com outras informações. Já a competência linguístico-
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comunicativa torna possível ao leitor à atribuição de uma definição à fotografia. Por 

fim, a competência modal parte da abstração espaço-temporal do leitor e de suas 

condições de interpretar a imagem fotográfica como representação de espaços e 

tempos.
51

 

Vilches também traz reflexões sobre o plano da expressão e do conteúdo. Em 

relação ao primeiro, aponta dois grupos perceptivos (o valor cromático e o valor 

espacial) que abrangem nove elementos expressivos de componentes visuais da 

fotografia: no primeiro grupo, contraste, cor, nitidez e luminosidade; no segundo, 

planos, formato, profundidade de campo, verticalidade e horizontalidade. Quanto ao 

conteúdo, o autor analisa a influência gerada pelo tratamento visual, o qual abrange 

tanto o ato fotográfico (o que define como „códigos ópticos‟, as escolhas técnicas e de 

equipamento, a composição e a luminosidade), os „códigos de tratamento‟ (a edição da 

imagem no veículo de imprensa), e os „códigos de compaginação‟ da imagem visual no 

jornal, os quais incluem também as relações estabelecidas da imagem visual com o 

texto. 

 

 

V 

 

O primeiro capítulo da dissertação desenvolverá uma análise da manifestação 

estudantil do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas. Ela foi a 

primeira manifestação contrária à ditadura que veio a tomar o espaço público no Rio 

Grande do Sul após o AI-5, conforme as fontes que analisei nesta e em outras pesquisas. 

O objetivo é proceder, já de início, com uma incursão sobre a problemática central da 

pesquisa. Apresentarei ao leitor, de forma integrada: a questão da utilização das ruas 

como espaço para manifestação pela democracia por um dos movimentos socais 

analisados; uma primeira abordagem sobre os periódicos pesquisados, sua postura 

editorial, estilo e a narrativa que constroem sobre esta primeira manifestação; a análise 

das fotografias por eles publicadas, com reflexões iniciais sobre como elas constroem 

determinadas representações sobre estes eventos; o acervo fotográfico das empresas 

jornalísticas investigadas e as possibilidades de análise que eles permitem. Ao longo do 

                                                           
51

 VILCHES, Lorenzo. Teoria de La Imagen Periodística. 3ª Ed. Barcelona: Paidós Comunicación, 1997. 

Pg. 86-104. 
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capítulo, o leitor poderá conhecer e visualizar os jornais pesquisados e as fotografias. 

Acho importante que isso ocorra já desde o início da dissertação. Se é das fotografias 

que se trata, por que deixar apenas para o último capítulo a sua apresentação e análise? 

Acredito que, assim, o leitor poderá se familiarizar melhor com a temática, a 

problemática e as fontes deste trabalho, e poderá compreender já de início a forma como 

me aproprio das discussões teóricas e metodológicas e procedo com a análise. Quiçá 

essa estrutura e estilo narrativo tornem a leitura mais prazerosa. 

O objeto do segundo capítulo serão os veículos de imprensa pesquisados, os 

fotojornalistas que neles atuaram e as práticas e relações sociais envolvidas no processo 

de construção de representações visuais por meio do fotojornalismo.
52

 Para analisar 

essas questões será fundamental refletir a respeito da organização interna da Zero Hora 

e  do grupo Caldas Júnior, a posição ocupada pelos fotojornalistas e seu nível de 

profissionalização, bem como a sua relação com os repórteres, editores e redatores do 

jornal, e o processo pelo qual a imagem fotográfica passava nessas empresas 

jornalísticas (da seleção da pauta, à cobertura, revelação, seleção, tratamento, 

publicação). Serão aprofundadas algumas questões relacionadas à prática do trabalho de 

repórter fotográfico, mais especificamente sobre a cobertura das manifestações 

analisadas por esta pesquisa. Esta etapa será realizada por meio da elaboração de 

entrevistas de história oral com fotojornalistas e com o responsável pelo arquivo 

fotográfico do grupo Caldas Júnior. As entrevistas tiveram como base uma análise 

prévia das edições dos jornais e das folhas de contato do acervo fotográfico destes 

periódicos. Na segunda parte deste capítulo serão analisados os aspectos gráficos e 

editorias de Zero Hora e Folha da Manhã, partindo da análise das edições dos jornais, 

do desenvolvimento de uma revisão bibliográfica sobre os veículos de imprensa 

analisados e um aprofundamento teórico sobre o jornalismo. 

O terceiro capítulo tem como foco: compreender as formas de organização e 

atuação dos movimentos estudantil, movimento pela anistia e movimento sindical no 

                                                           
52

 Segundo Roland Barthes, a análise desse processo deve levar em consideração as esferas de produção 

(a atuação dos fotojornalistas, dos editores de fotografia e sua intervenção na seleção e tratamento das 

imagens), de transmissão (o veículo de imprensa em questão, seu formato, a atuação dos repórteres e 

editores que intitulam, legendam e escrevem os textos que acompanham as imagens e definem a sua 

paginação e diagramação) e de recepção (o público consumidor e as especificidades da prática de leitura) 

da imagem fotográfica veiculada na imprensa. BARTHES, Roland. O óbvio obtuso. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1990. 
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Rio Grande do Sul; analisar o conjunto de imagens fotográficas produzidas e veiculadas 

por Zero Hora e Folha da Manhã que têm como objeto as manifestações pelas ruas 

promovidas por estes movimentos sociais entre 1977 e 1979. Nessa etapa será 

desenvolvida uma revisão bibliográfica a respeito do contexto do final da década de 

1970 e sobre os movimentos sociais em questão; serão analisadas as manifestações que 

eles promoveram pelas ruas e as representações a respeito delas construídas pelos 

jornais pesquisados.  Ao longo do capítulo serão reproduzidas fontes visuais de acervos 

particulares de fotógrafos, do Núcleo de Pesquisa Histórica da UFRGS (Jornais 

produzidos por estes movimentos), do Acervo da Luta Contra Ditadura (documentos 

dos movimentos de luta pela anistia), do Museu da UFRGS (panfletos, fotos e cartazes 

do movimento estudantil), do setor de publicidade do Museu de Comunicação Hipólito 

José da Costa (cartazes sobre a atuação destes movimentos), além de charges 

produzidas e veiculadas na época. Elas serão fundamentais à construção narrativa do 

capítulo. Ao longo da análise trarei reflexões a respeito da participação da imprensa e 

dos movimentos sociais urbanos na conjuntura de transição democrática e buscarei 

compreender a forma como os veículos de imprensa pesquisados disputaram, através do 

fotojornalismo,  a construções de representações sobre a retomada do espaço público na 

luta contra ditadura pelos movimentos sociais em questão. 

Cabem algumas reflexões finais sobre a narrativa que a/o leitora/leitor irá 

encontrar ao longo desta dissertação. Desenvolveu-se durante a pesquisa a proposta 

metodológica de fichamentos das fotografias, conforme proposto por Ana Mauad. Tal 

etapa foi fundamental para o processamento das fontes e o desenvolvimento de 

reflexões acerca delas. Partindo dela, optei por investir em uma narrativa que valorizou 

a análise qualitativa das fotografias publicadas nos jornais pesquisados, analisando-as 

individualmente e buscando enfatizar a sua unicidade e autonomia em relação ao texto. 

Procurei, também, refletir sobre as diferentes interrelações entre as fotografias, 

manchetes e textos encontrados nas reportagens analisadas, bem como as tensões entre 

esses elementos.  Essas opções metodológicas e narrativas fundamentaram a 

compreensão de como os periódicos investigados construíram determinados padrões de 

representações visuais sobre os eventos em questão.  

A visualidade é um aspecto central nesta dissertação. Isso parte tanto de questões 

teóricas quanto das experiências como fotógrafo, como historiador e produtor cultural 

na produção de exposições fotográficas e livros. O presente trabalho buscou dar igual 
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valor ao conteúdo e à expressão, e acredito que algumas de suas mais importantes 

contribuições estejam justamente na construção narrativa aqui empreendida, no uso que 

fiz das imagens visuais. Inspirado em algumas reflexões em torno da noção de cultura 

visual, compreendo que a visualidade seja fundamental não só para a reflexão e 

compreensão da presente temática, mas para a construção do conhecimento como um 

todo, para a forma com que nos relacionamos com o mundo. Apesar de já estar 

consolidado, entre os historiadores, o uso de uma gama variada de fontes, acredito que 

ainda há, no trabalho acadêmico, certa “ditadura” do texto na hora produzir obras 

resultantes de pesquisas. 

As imagens visuais foram pensadas e utilizadas como elementos fundamentais 

da narrativa. Não só reproduzi todas as fotografias e diversas páginas de jornal que 

foram analisadas como também inseri diversas outras fontes visuais (fotos, charges, 

cartazes, panfletos) para compor a narrativa. São mais de 150 imagens visuais, e um 

terço do total de páginas desta dissertação são exclusivamente gráficas. Texto e imagens 

andarão juntos, sem que um se sobreponha ao outro. Procurei não recair em um uso 

ilustrativo de imagens visuais, tampouco subjulgá-las ao texto escrito – como se só 

tivessem valor caso descritas, analisadas. Para permitir uma melhor leitura das mesmas, 

inseri o mínimo de informações escritas possível junto a elas. Excetuando-se as 

fotografias e as charges provindas de acervos particulares, todas as demais reproduções 

foram feitas por mim, bem como o seu tratamento. Adicioná-las também servirá ao 

propósito de compartilhar fontes de pesquisas.  

 

 

Boa leitura! 
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Figura 3 - Mosaico de imagens visuais reproduzidas ao longo do capítulo 1. 
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E quem eu pensava que era  

pra achar que enxergava a verdade  

por trás das aparências  

 

Barba ensopada de sangue 

Eduardo Galera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu Quero é Botar o meu Bloco na Rua 

 

Sérgio Sampaio 

1972 

 

Há quem diga que eu dormi de touca 

Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga 

Que eu caí do galho e que não vi saída 

Que eu morri de medo quando o pau quebrou 

 

Há quem diga que eu não sei de nada 

Que eu não sou de nada e não peço desculpas 

Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira 

E que Durango Kid quase me pegou 

 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Brincar, botar pra gemer 

Eu quero é botar meu bloco na rua 

Gingar, pra dar e vender 

 

Eu, por mim, queria isso e aquilo 

Um quilo mais daquilo, um grilo menos disso 

É disso que eu preciso ou não é nada disso 

Eu quero é todo mundo nesse carnaval 
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CAPÍTULO 1 

 

O III DIA NACIONAL DE LUTAS PELAS LIBERDADES 

DEMOCRÁTICAS 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo particular de José Doval. 

Figura 4 - Foto da manifestação do III Dia Nacional de Lutas, Av. João Pessoa, 23/08/77. Fotógrafo José Doval, Folha da Manhã. 
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Fonte: Acervo particular de Eduardo Tavares. 

 

I 

A MANIFESTAÇÃO 

A segunda metade da década de 1970 é marcada pelo início da política de 

“distensão” e “abertura” da ditadura, bem como pela perda de legitimidade e 

fortalecimento dos setores oposicionistas e dos movimentos sociais, que se tornam um 

forte ator na luta pela democratização do país. A reconquista das ruas como espaço de 

manifestação contrária à ditadura foi uma etapa importante desse processo. No Rio 

Grande do Sul, a primeira manifestação do tipo a tomar o espaço público (após o AI-5) 

foi promovida pelos estudantes e ocorreu no dia 23 de agosto de 1977, dando 

visibilidade ao movimento estudantil e à luta pela derrubada do regime. Quase uma 

década depois das grandes manifestações contra a ditadura que ocorreram no Brasil nos 

anos de 1967 e 1968, nas quais os estudantes também haviam sido atores decisivos. 

Após o refluxo das tendências estudantis de esquerda na primeira metade da década de 

1970, o movimento estudantil volta a se organizar paulatinamente, fortalecendo as suas 

bases, reconquistando as entidades estudantis existentes (Diretórios Centrais dos 

Estudantes, Diretórios Acadêmicos e Grêmios Estudantis) e lutando pela reestruturação 

O 23 de agosto foi um Dia Nacional de Lutas. 

Havia acontecido a invasão da UnB, e a 

manifestação era um protesto contra a 

intervenção da autonomia da universidade. 

(Cezar Alvarez, estudante de Economia e 

presidente do DCE/UFRGS em 1977)
 
 

 

Foi a primeira vez que o movimento de Porto 

Alegre saiu do perímetro do campus da UFRGS. 

E foi a primeira ação organizada, planejada em 

detalhes, e executada à risca, com estratégia 

militar. (Bete Portugal, estudante de jornalismo 

na UFRGS e presidente do DABICO em 1977)
 1

 

 

Figura 5 - Cezar Alvarez, presidente do DCE da 

UFRGS. Fotógrafo: Eduardo Tavares, 1979. 
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das entidades extintas (a UNE e os UEE‟s).
 1

 A manifestação de agosto de 1977 foi 

fruto da articulação nacional que os estudantes conseguiram construir tanto em torno 

dessas questões específicas à sua classe quanto em torno da bandeira mais ampla de luta 

pelas “Liberdades Democráticas”, que passou a desafiar o regime vigente e o ritmo e os 

pressupostos da „distensão‟ por ele proposto. 

O ano de 1977 já havia iniciado com um amplo processo de mobilização do 

movimento estudantil e com greves estudantis em diversas universidades. Só em São 

Paulo, 80.000 estudantes entraram em greve em março. Neste contexto, pela primeira 

vez desde o AI-5, manifestações contra a ditadura conseguem tomar o espaço público, 

ocupando as ruas da capital paulista.
2
 Em abril, ocorrem protestos estudantis dentro das 

universidades – entre elas a UFRGS – contra o „pacote de abril‟, imposto pela ditadura. 

Em maio ocorrem grandes manifestações estudantis no espaço público em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, nas quais os estudantes exigiam anistia, libertação dos presos 

políticos, liberdades democráticas, e abaixo a carestia. Após estas manifestações, o 

movimento estudantil organiza o I e o II Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas, em maio e em junho de 1977, respectivamente. Milhares de estudante 

voltam a ocupar as ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
3
  

No Rio Grande do Sul, o movimento estudantil também organizou mobilizações 

nas ocasiões acima mencionadas – em Porto Alegre e em Pelotas, pelo menos –, as 

quais ocorreram dentro dos campi universitários. Na capital gaúcha, os estudantes se 

reuniram em frente a então Faculdade de Filosofia – atual prédio Anexo da reitoria –, no 

interior do campus central. As tropas de choque da Brigada Militar já haviam ocupado 

as ruas e praças dos arredores – inclusive com um tanque de guerra, em uma ocasião.
4
 

Em Pelotas a manifestação também ficou restrita ao campus da UFPel. Não sabemos ao 
                                                           
1
 BORTOT, Ivanir José; GUIMARAENS, Rafael. Opus cit. Pg. 111 e seguintes.  

2
 A missa em Homenagem a Vladimir Herzog, em 31 de outubro de 1975, que reuniu um grande número 

de pessoas em frente à Catedral da Sé, em São Paulo, também poderia ser também considerada como um 

tipo de manifestação. A saída da missa de 7º dia de falecimento de João Goulart também reuniu um 

grande número de pessoas em frente à Catedral Metropolitana de Porto Alegre, em dezembro de 1976. 

Algumas delas gritaram frases contra o regime. Ambas essas aglomerações foram reprimidas pela polícia. 
3
 MULLER, Angélica. A resistência do movimento estudantil brasileiro contra o regime ditatorial e o 

retorno da UNE à cena pública (1969-1979). 2010. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-06102010-161921/>.; DELLA VECCHIA, Renato 

da Silva. O ressurgimento do movimento estudantil universitário gaúcho no período da 

redemocratização: As tendências estudantis e seu papel (1977/1985). Tese de doutorado em Ciência 

Política Porto Alegre, UFRGS, 2011. 
4
 Como pude constatar nas fotografias constantes nas folhas de contatos do Centro de Documentação e 

Informação do Jornal ZH. A foto, contudo, não foi publicada. 
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certo o quanto a presença ostensiva da repressão impediu que tais manifestações 

tomassem as ruas ou o quanto o movimento estudantil gaúcho ainda estava em um 

processo de acumulo de forças para construir uma manifestação como as que vinham 

ocorrendo e gerando grande rebuliço no Sudeste.
5
 As prisões de estudantes que 

ocorreram nos meses de junho e julho de 1977 na UnB, no Rio de Janeiro e durante a 

realização do III Encontro Nacional dos Estudantes, em Belo Horizonte, ajudaram a 

„inflamar‟ o movimento estudantil, levando ao III Dia Nacional de Lutas pelas 

Liberdades Democráticas, em 23 de agosto. Pela primeira vez desde 1968 os estudantes 

gaúchos conseguem romper as barreiras dos campi universitários e tomar as avenidas 

João Pessoa e Osvaldo Aranha, no centro de Porto Alegre, ocupando o espaço público 

em manifestação de oposição ao regime e luta pelas liberdades democráticas.
6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Possivelmente as duas hipóteses sejam adequadas, já que na manifestação do dia 23 de agosto de 1977, 

que veremos a seguir, também contou com ampla presença da tropa de choque, mas ainda assim tomou as 

ruas. 
6
 MULLER, Angélica. Opus cit. Pg. 139-159. A autora analisa também as representações construídas pela 

imprensa paulista a respeito do movimento estudantil e conclui que os veículos analisados os veículos O 

Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde e Veja desqualificaram a 

atuação e as manifestações promovidas pelo movimento estudantil de esquerda em 1977. 
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Abaixo à repressão 

 O povo, na rua 

Derruba a ditadura 

 

Abaixo à repressão 

Mais arroz e mais feijão 

 

 

 

 

O povo, unido 

Jamais será vencido 

 

Você que é explorado 

Não fique aí parado 

 

Um, dois, três 

Precisamos de vocês 

 

Soldado da brigada  

Também é explorado* 

 
*Palavras de ordem cantadas na manifestação do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas, 

em Porto Alegre, transcritas nas reportagens dos jornais Folha da Manhã e Zero Hora, 24/08/77. 

Fonte: Centro de Documentação e Imagem (CDI) – Zero Hora. 

Figura 6 - Foto da manifestação do III Dia Nacional de Lutas, Porto Alegre, Campus central da UFRGS, 23/08/77. Fotógrafo: Armênio Abascal.  
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  A linha era fazer várias „minimanifestações‟ no Centro para 

deixá-los enlouquecidos. Nós saímos em grupos simulando 

casais de namorados. Tentávamos descaracterizar alguns 

arquétipos, então penteamos o cabelo com „gomina‟ e usamos 

roupas menos “estudantis”. (Cezar Alvarez, estudante de 

Economia e presidente do DCE/UFRGS em 1977) 

  Armamos uma operação de guerra. Todos tínhamos amoníaco 

na bolsa para enfrentar o gás lacrimogênio. Planejamos tudo 

no mapa. Se a polícia avançasse por aqui, nós recuaríamos por 

ali e avançaríamos por lá. (Isabel Costa, estudante de Ciências 

Sociais na UFRGS em 1977)  

  Desenhei um enorme mapa que ocupava todo o chão do DCE 

com toda a estratégia da manifestação, com horários, os 

roteiros. (Ricardo Lima, estudante de arquitetura da Unisinos 

em 1977)*  

 

       

 
Fonte: CDI - Zero Hora. 
 

*BORTOT, Ivanir José; GUIMARAENS, Rafael. Opus cit. Pg. 118 a 121 

Figura 7 - Manifestação do III Dia Nacional de Lutas, Av. João Pessoa, em frente à Faculdade de Direito da UFRGS. Fotógrafo Olívio Lamas. 
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  Assim, os estudantes formaram duas frentes de ação. Quando o 

grupo em frente ao DCE começou a gritar palavras de ordem, e 

o batalhão de choque avançou contra ele, o segundo grupo 

surgiu aparentemente do nada, nas costas da polícia: abriu 

faixas e caminhou na direção oposta – rumo ao centro. Eu 

estava neste segundo grupo. Caía uma chuva fininha e fazia 

bastante frio. A reação da população nos surpreendeu. Alguns 

aplaudiam... outros faziam sina de „positivo‟ com o dedão... uns 

poucos até aderiram à caminhada. E fomos avançando, 

gritando “Abaixo à carestia”, fazendo comícios rápidos nas 

esquinas, empunhando faixas com “Abaixo à ditadura” e 

cantando “Quem sabe faz a hora... (Bete Portugal, estudante de 

jornalismo na UFRGS e presidente do DABICO em 1977)
7
 

 

Foi preciso não só muita coragem, mas também muita criatividade e organização 

dos estudantes para reconquistar as ruas na luta contra a ditadura. O planejamento 

prévio da manifestação do dia 23 de agosto de 1977 é narrado com riqueza de detalhes 

nas entrevistas concedidas aos autores do livro Abaixo à Repressão. Alguns excertos 

das mesmas foram reproduzidos acima. Através deles, ficamos sabendo das estratégias 

do movimento para burlar a repressão, em especial a inovação de fazer um ato de 

múltiplas frentes: quando a tropa de choque ia reprimir um grupo na Av. João Pessoa, 

outro grupo saía por trás da polícia e rumava em direção ao centro ou à Av. Osvaldo 

Aranha; diversos estudantes “à paisana” – com roupas que não os identificassem como 

tal – se deslocaram até o centro onde fizeram manifestações relâmpagos. Essas táticas 

foram discutidas em reuniões, organizadas pelo DCE da UFRGS em conjunto com 

alguns Diretórios Acadêmicos, nas quais teriam participado representantes de diversas 

tendências de esquerda do movimento estudantil, conforme relato da estudante Bete 

Portugal.
8
 Nelas, foram definidas os horários e locais de manifestação, as rotas – através 

do uso de mapas especialmente confeccionados pelos estudantes de arquitetura –, 

estratégias de resistência à repressão – como o uso de amoníaco, providenciado pelos 

estudantes de química, para cortar os efeitos das bombas de gás lacrimogêneo. A 

organização e fortalecimento logrados pelas tendências estudantis de esquerda foram, 

portanto, fundamentais no planejamento e realização da manifestação. 

As manifestações estavam marcadas para as 12h no campus central da UFRGS, 

e se previa também a já mencionada manifestação “secreta” que correria no centro da 

                                                           
7
 BORTOT, Ivanir José; GUIMARAENS, Rafael. Opus cit.. pg. 130. 

8
 Idem. 
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cidade. Havia, além disso, um ato previsto para as 19h na capela universitária da 

PUCRS, o qual foi proibido pela reitoria da instituição – o que não impediu que os 

estudantes transferissem a mobilização para frente do DCE.  

Reunidos a partir do meio-dia em frente à Av. João Pessoa, no pátio das 

faculdades de Economia, Direito e da antiga Faculdade de Engenharia da UFRGS, os 

estudantes passaram a ocupar a rua pouco antes das 13h, apesar da chuva, do frio e da 

presença ostensiva da tropa de choque logo acima na avenida. O avanço das forças 

repressivas se deu em seguida. Primeiramente foi acionada uma mangueira de água 

pelos bombeiros para tentar dispersar a manifestação com jatos d‟água, sem muito 

sucesso (como pode ser visto na foto da pg. 2). Depois vieram os tubos e bombas de gás 

lacrimogêneo e o avanço da Brigada Militar, equipada com máscaras anti-gás, escudos, 

armas e cassetetes, em direção aos estudantes, que recuaram e retornaram ao campus 

universitário. Meia hora após a primeira dispersão, um grupo de estudantes tomou 

novamente as ruas, agora na altura Sarmento Leite, em frente à Faculdade de 

Arquitetura, e na Av. Osvaldo Aranha, onde mais uma vez bombas de gás lacrimogêneo 

foram jogadas pela policia. Ao mesmo tempo, outro grupo de estudantes estava no 

centro na cidade, na Rua Dr. Flores, fazendo uma manifestação. Um pelotão da Brigada 

Militar se deslocou para reprimi-la. Havia, ainda, um terceiro grupo dentro do campus, 

em frente ao Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia, próximo à Av. João 

Pessoa. Desta forma, por volta das 14h a manifestação ocorria em três frentes distintas, 

conforme organização prévia de se reunir em outros locais após a dispersão, o que 

dificultava a ação da Polícia. Posteriormente, o grupo que foi reprimido na Av. Osvaldo 

Aranha foi em direção à faculdade de Direito e Engenharia, se encontrando mais uma 

vez com os estudantes que lá permaneceram. Eles tomaram novamente a Av. João 

Pessoa, por volta das 14h30min. Houve, então, um novo avanço da Tropa de Choque 

após as 15h, ainda mais violento que os anteriores, e no qual foram efetuadas diversas 

prisões.
9
  

 

 

                                                           
9
 Zero Hora e Folha da Manhã, 24/08/77.  
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Esses estudantes dessa época, era brincadeira, os caras eram 

teimosos. Eles apanhavam e voltavam, apanhavam de novo, e 

voltavam de novo. (José Doval, repórter fotográfico do grupo Caldas 

Júnior, em entrevista concedida para esta pesquisa) 

         

 

  Bueno, pelo que me recordo, na volta para o campus, fomo 

presos! Primeiro eu. Pegaram meu braço e disseram: está 

presa! Marcinha Camargo começou a bater no braço do „rato‟ 

à paisana e foi presa também. Agarram nós duas, nos 

suspenderam e atravessaram a rua com nossos pezinhos 

flutuando no ar. Prenderam todos e nos colocaram no meio do 

batalhão de choque. Nós tremíamos mais que vara verde e eles 

se comunicavam por rádio sei lá com quem e diziam que tinham 

pego dois „peixes grandes‟: eu e Marcinha. (Isabel Costa, 

estudante de Ciências Sociais na UFRGS em 1977. Idem pg. 

130) 

Figura 8 - Manifestação do III Dia Nacional de Lutas, Av. João Pessoa, em frente à Casa do Estudante da UFRGS. Fotógrafo José Doval. 

Fonte: Acervo particular de José Doval. 
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  Fui preso por policiais à paisana. O cara abriu a porta do 

camburão e disse: Sobe aí! Fiquei parado e o cara me pegou 

pelo cangote e me jogou na viatura com um pontapé na bunda 

(José Lima, estudante de jornalismo na UFRGS em 1977. Idem, 

pg. 138) 

 

 

 

Figura 9 - Manifestação do III Dia Nacional de Lutas em Porto Alegre. Fotógrafo: Ricardo Chaves, Sucursal da revista Veja. 

Fonte: Acervo particular de Ricardo Chaves. 
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O desenrolar da manifestação aponta para o relativo sucesso do planejamento 

dos estudantes em fazer um ato em várias frentes, conseguindo ocupar e reocupar as 

ruas diversas vezes e permanecendo no total um longo tempo na avenida. Demonstra, 

também, que as manifestações conseguiram, em certa medida, surpreender a Brigada 

Militar no centro da cidade e na retomada das ruas em localidades ao redor do campus 

central da UFRGS após a dispersão em outro ponto. A insistência dos estudantes em 

reocupar as ruas, após terem sido reprimidos pela brigada e se reagrupado dentro do 

campus universitário, era respondida com mais truculência policial. Apesar da ampla 

organização e planejamento dos dois lados – polícia e estudantes –, parece ter havido, 

também, um amplo espaço para o imprevisto e espontaneidade na manifestação, de 

acordo com a ação de um lado e reação do outro a cada momento.  

A cobertura da manifestação ocupou as capas e as páginas centrais da edição do 

dia seguinte nos jornais Zero Hora e Folha da Manhã. As repetidas ocupações das ruas 

pelos manifestantes, seguidas pela ação cada vez mais violenta da polícia, propiciaram 

diversas cenas impactantes aos repórteres fotográficos que cobriam o episódio. Apesar 

da repressão, ou talvez justamente por causa dela – como veremos a seguir –, o 

movimento estudantil conseguiu ampla repercussão na mídia impressa, com diversas 

matérias e fotografias. As imagens expressivas compostas pelos fotojornalistas 

circularam, com destaque, na imprensa regional, nacional e até internacional.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Como veremos posteriormente em entrevistas de história oral e em uma rápida análise aos veículos de 

imprensa do sudeste do país. 
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II 

AS REPORTAGENS 

 

O objetivo que nos guiará nas próximas páginas é o de desenvolver uma análise 

sobre as representações acerca da manifestação do III Dia Nacional de Lutas pelas 

Liberdades Democráticas construídas por Zero Hora e Folha da Manhã. Vamos nos 

guiar pelas seguintes questões: como o jornal classifica e hierarquiza os sujeitos sociais 

e os acontecimentos que marcaram a manifestação? Como o jornal a define, e quais 

eventos ganham – e quais não ganham – destaque na narrativa que constrói? Qual a 

linguagem empregada para referi-los? Qual a linha editorial da reportagem? O que as 

fotografias publicadas mostram, e como mostram? O que não mostram? Como elas se 

relacionam com a narrativa textual da reportagem? O que, afinal de contas, querem 

essas imagens?
11

 Iniciaremos analisando separadamente a reportagem dos periódicos, 

desenvolvendo uma análise dos textos e uma análise qualitativa de cada uma das 

fotografias publicadas; posteriormente faremos uma análise comparativa das narrativas 

fotográficas construídas por ambos os jornais; por fim, aprofundaremos uma reflexão 

sobre o fotojornalismo a partir da pesquisa nos acervos fotográficos dos jornais. Ao 

final do capítulo trataremos algumas conclusões sobre as representações construídas 

pela Zero Hora e Folha da Manhã sobre essa manifestação. 

Na edição do dia seguinte à manifestação, tanto o jornal Zero Hora (ZH) como 

Folha da Manhã (FM) dão grande destaque ao acontecimento. Além de um generoso 

espaço na capa, com foto, ambos os jornais dedicam a página central e outras duas 

páginas ao tema, cerca da metade das quais ocupadas por mais oito fotografias em cada 

periódico. O volume de textos e imagens da reportagem é bem acima da média do 

tamanho das matérias destes veículos, conforme pude perceber analisando as demais 

edições daquele ano.
12

 Como era corriqueiro na imprensa diária gaúcha na época, 

nenhuma matéria ou foto credita o seu autor. 

                                                           
11

 A inspiração para está última questão vem de: Mitchell, W. J. T. What Do Pictures Want? The Lives 

and Loves of Images. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005. 
12

 Em ambos os veículos há, esporadicamente, a presença de reportagens com narrativas fotográficas 

sobre acontecimentos ou temas diversos nas páginas centrais, mas muito poucas chegam a um número tão 

expressivo de imagens. 
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Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 10 – Reprodução da capa de Zero Hora (ZH), 24/08/77.   
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Figura 11 – Reprodução da capa de Folha da Manhã (FM), 24/08/77.   

Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Iniciaremos pela análise da capa. A capa de um jornal tem a função de atrair o 

público. As fotografias e manchetes que a compõem devem, simultaneamente, sintetizar 

o conteúdo das reportagens principais e ter apelo visual para chamar a atenção do leitor, 

tentando provocar-lhe o desejo de aquisição e leitura. A capa deve se voltar para os 

assinantes do jornal, o que significa que ela tem que tentar se aproximar dos interesses 

de leitura e visões de mundo do público-alvo do periódico, sob risco de perder clientes 

caso não o faça.  Ao mesmo tempo, para garantir o sucesso mercadológico e expansão 

de leitores do periódico, a capa deve tentar torná-lo atraente a um público mais amplo, 

que frequenta diariamente as ruas da cidade e opta pela aquisição de um dos jornais 

estampados nas vitrines, bancas de jornal e outros locais de venda avulsa.  

Chama a atenção o amplo destaque dado à manifestação e a presença de fotos 

grandes dela nas capas de ambos os jornais pesquisados – bem acima da média de área 

das manchetes das demais edições desses jornais naquele mês. A Zero Hora dá ainda 

mais visibilidade à manifestação, dedicando-a cerca de 80% da capa do dia 24/08/77, 

enquanto na FM a foto e manchete ocupam pouco menos da metade da área disponível 

– competindo com outra manchete grande e uma foto pequena.
13

 Comparando as fotos 

de capa dos dois jornais, é perceptível uma significativa diferença na forma de 

apresentar visualmente a manifestação.  

A foto principal da capa de ZH é composta em plongée,
14

 do andar intermediário 

de algum edifício da av. João Pessoa – de um ponto distante dos acontecimentos, 

portanto. A imagem apresenta um plano geral, atrás dos manifestantes, mostrando-os de 

costas e dispersos na rua. No primeiro plano da imagem há grande ênfase ao escrito 

“mudanças”, na carroceria de um caminhão estacionado, que ressalta o impacto da 

imagem e constrói criativamente uma mensagem que reforça o aspecto inovador trazido 

                                                           
13

 Consideraremos fotos pequenas aquelas que ocupam até 1/8 da área disponível na página; fotos médias 

aquelas que ocupam entre 1/4 e 1/7 da pg. e grandes as que ocupam mais de 1/4 da área editorial.   
14

 Plongée e contre-plongée são termos técnicos da área da fotografia e do cinema que se referem ao 

ângulo de visão da composição. Uma foto em Plongé é composta a partir de ponto de vista mais elevado 

em relação aos objetos retratados e com a câmera voltada para baixo. Tal ângulo normalmente distância o 

espectador da ação e gera uma perspectiva em que os elementos retratados aparentam ser menores do que 

de fato são, transmitindo uma ideia de inferioridade. Contudo, às vezes ele se faz necessário para incluir 

na composição uma parcela maior de elementos nos planos da imagem – por exemplo: conseguir mostrar 

uma parcela maior da manifestação do que um ângulo de visão normal possibilitaria. O contre-plongée se 

refere a um ângulo de composição de baixo para cima. Em geral ele tende a isolar, valorizar e ampliar o 

primeiro plano da imagem, gerando uma perspectiva que passa sensação de grandeza. Para questões 

técnicas referentes à composição fotográfica foram consultados: PRÄKEL, David. Composição. Porto 

Alegre: Bookman, 2010; HEDGECOE, John O Novo Manual de Fotografia - o Guia Completo Para 

Todos Os Formatos. São Paulo: SENAC, 2009. 
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pela manifestação. Ao seu lado, um taxi parado, cercado por alguns estudantes que 

ocupam esparsamente a rua. A manifestação aparece em 3º plano, de costas, com pouca 

ênfase e detalhes visíveis. Ao fundo encontramos o cordão policial, de frente para os 

estudantes e para a câmara, não sendo possível ver maiores detalhes. Apenas de relance 

se vê o que parece ser um jato d‟água sendo e ao lançado na direção dos estudantes. Por 

estarem frente a frente, manifestantes e policiais, intensifica-se a idéia de confronto, 

também expressa no Box da manchete – “Choques entre estudantes e policiais durante 

grande parte da tarde (...)” – e na reportagem do interior do jornal. Acredito que essa 

perspectiva do “choque”, ressaltada pela narrativa visual e textual do periódico, pode ter 

como efeito a justificação das violências praticadas pela Brigada Militar contra os 

estudantes na repressão ao movimento – aprofundaremos essa questão posteriormente. 

As fortes linhas diagonais do canto superior esquerdo ao inferior direito indicam um 

percurso de visualização da imagem e dão profundidade à composição.
15

 A fotografia 

ao lado da principal na capa da ZH mostra, em plano mais fechado, um estudante com 

as mãos na cabeça sendo preso e conduzido por um policial, com mais dois policiais ao 

lado. A prisão de 32 estudantes na manifestação ganhará destaque com mais uma foto 

grande no interior do jornal.  

As manchetes da capa de ZH cumprem seu papel de resumir a linha narrativa 

que encontraremos no interior do jornal: houve uma passeata de estudantes que resultou 

em “grande congestionamento”, a polícia tentou “dissolver” a manifestação para 

“manter a ordem pública”, os “choques entre estudantes e policiais” daí decorrentes 

acarretaram em 32 prisões e “muita confusão”. Na imagem e na manchete, a 

manifestação fica em segundo plano. A própria manchete segue a mesma linha: o 

protagonista principal, quem pratica a ação verbal, é a Brigada Militar: “Polícia dissolve 

manifestação e faz 32 prisões”. A ação atribuída aos estudantes aparece apenas no 

antetítulo da manchete, e destaca não à realização da manifestação, mas os transtornos 

por ela causados: “Passeata de estudantes acaba em congestionamento no centro”.  

A Folha da Manhã, por sua vez, traz uma curta manchete e uma grande foto 

com destaque na capa. A manchete informa apenas o número de presos e de policiais 

feridos. É somente através da foto e da sua legenda que sabemos do que se trata a 

manchete: “As manifestações começaram às 12h45min. Muitas bombas de gás 
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 Essa mesma imagem foi também publicada no jornal Folha de São Paulo,  na edição do mesmo dia – 

sendo a única imagem reproduzida nesse veículo sobre a manifestação em Porto Alegre. 
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lacrimogêneo, prisões, protestos e uma grande confusão no trânsito. Págs. 18, 19 e 

Central.” A fotografia é valorizada a tal ponto – e sintetiza tão bem os elementos que 

posteriormente serão desenvolvidos na reportagem – que ela mesma, em conjunto com 

sua legenda, acaba funcionando como manchete: uma “Fotomanchete”. Isso não 

significa, contudo, um desprezo pela mensagem trazida pela manchete. O destaque às 

prisões, como veremos, é também parte central da narrativa construída pelo jornal, e é 

tema de mais da metade das fotos que publica em seu miolo. A segunda informação 

trazida, o número de policiais feridos, demonstra que a FM preza por critérios de 

imparcialidade e objetividade, apesar de no interior do jornal as prisões e crítica 

àviolência da ação policial receber bem mais destaque do que os policiais feridos – 

como veremos. 

A foto de capa sobre a manifestação, capturada do plano da rua e de um patamar 

relativamente próximo ao acontecimento, mostra um único policial, de costas, na Av. 

João Pessoa, fumegando gás lacrimogêneo, ao centro e em primeiro plano. Ele se dirige 

em direção a um grupo de manifestantes aglomerados, que ocupam o segundo plano da 

imagem e se deslocam rumo à direção contrária do policial. A imagem foi recortada 

para concentrar ainda mais a ação, e a composição não dá a ver partes da avenida vazias 

ou ocupadas dispersivamente pelos manifestantes, reforçando a união dos estudantes, 

que juntos fogem do gás lacrimogêneo. A chuva e a fumaça, em conjunto com o 

elevado contraste, dão dramaticidade à composição. A aproximação do primeiro e 

segundo planos, intrínseca ao uso da lente teleobjetiva, também contribui para um efeito 

dramático.
16

 O posicionamento do policial ao centro da imagem, e a linha diagonal bem 

definida, do canto inferior direito ao superior esquerdo da imagem – formada ao mesmo 

tempo pelo deslocamento do policial em direção aos manifestantes, pelo cordão da 

calçada e pela direção da fuga dos estudantes – dão dinamicidade e expressividade à 

fotografia (com linhas fortes e equilíbrio de planos). A composição, assim como a de 

ZH, deixa a manifestação em segundo plano, embora que por outro motivo: o de 

reforçar a repressão imposta pela polícia. Na FM o impacto causado pela composição 

dramática da fotografia dá apelo visual à capa, enquanto na ZH a mesma função é 

                                                           
16

 Todas as lentes, devido as suas características óticas, afetam a perspectiva da imagem que projetam: as 

lentes grande-angulares fazem com que os objetos do primeiro plano apareçam maiores do que são, 

gerando uma aparente ampliação das distâncias entre os planos, “alongando” as linhas e a perspectiva da 

imagem; as teleobjetivas achatam a perspectiva, aproximando os planos e fazendo com que assuntos 

(pessoas, objetos, paisagem) que estavam distantes uns dos outros aparentarem uma maior proximidade 

na imagem fotográfica. PRÄKEL, David. Composição. Porto Alegre: Bookman, 2010. 



59 
 

exercida pela grande manchete e pela mensagem construída com a palavra 

“MUDANÇAS” estampada no caminhão em primeiro plano. 

 

ZERO HORA 

A reportagem da ZH sobre a manifestação começa na página central, que traz 

quatro fotografias grandes sobre o tema.  A narrativa escrita inicia com um texto de 

abertura que ocupa a parte central superior da página trazendo informações gerais sobre 

o acontecimento, as quais serão desenvolvidas nas matérias posteriores. Logo abaixo, a 

manchete: “32 prisões nas passeatas de Porto Alegre”, seguida pela matéria principal da 

página, que apresenta uma narrativa cronológica do episódio. Há, além disso, mais três 

pequenas matérias no canto inferior direito da página: uma falando da manifestação no 

centro; outra aprofundando o tema do engarrafamento – “um dos maiores já vistos” –; e 

uma última destacando a tentativa de organização de um ato na PUCRS, pelo DCE da 

instituição, mas que foi proibido pela reitoria. 

 

“Choques entre policiais militares e estudantes e muita confusão 

no centro da cidade marcaram ontem em Porto Alegre o Dia 

Nacional de Lutas, programado por entidades estudantis para 

prestar solidariedade aos acadêmicos da Universidade Nacional 

de Brasília. Jatos de água, bombas de fumaça e de gás 

lacrimogênio e cassetetes foram empregados pelas unidades da 

Brigada Militar encarregadas de impedir a perturbação da ordem 

pública.” (ZERO HORA, 24/08/77, pg. central) 

 

Assim inicia o texto de abertura da reportagem. O primeiro parágrafo, que busca 

contextualizar a manifestação, já traz questões importantes para refletirmos sobre a 

forma como o jornal narra o episódio. Merece destaque as afirmações – aparentemente 

neutras – trazidas pela matéria: a primeira, de que os estudantes e policiais teriam 

“entrado em choque”; a segunda, de que a Brigada Militar agiu no intuito de “impedir a 

perturbação da ordem pública”. Já adianto que elas serão comuns à narrativa construída 

pelo jornal acerca de quase todas as manifestações que tomaram as ruas do estado entre 

1977 e 1979 – excetuando-se apenas aquelas onde não houve repressão policial. 

Acredito que tais premissas, de forma sutil, trazem justificativas à ação da Brigada 



60 
 

Militar na repressão à manifestação. A ênfase que a matéria dá, repetidas vezes, ao 

congestionamento provocado pelos estudantes reforça ainda mais essa postura: “os 

jovens começaram a impedir o trânsito de veículos na Av. João Pessoa, obrigando a 

que até os ônibus alterassem seus itinerários” (grifos meus). Desta forma, a linha 

argumentativa apresentada nas manchetes e foto da capa e desenvolvida no parágrafo de 

abertura é a de que os estudantes, ao ocuparem as ruas, causaram um congestionamento, 

e houve choques entre eles e os policiais, os quais eram encarregados de impedir a 

perturbação da ordem pública e para tanto fizeram uso de jatos d‟água, bombas de gás e 

cassetetes. 

 

 

 Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 12 – Reprodução da pg. central de ZH, 24/08/77. 
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Outra questão relevante é o fato de o primeiro parágrafo abordar o motivo da 

manifestação, que segundo o periódico seria o de “prestar solidariedade aos acadêmicos 

da Universidade Nacional de Brasília”. Em nenhuma outra passagem da reportagem o 

jornal versará novamente sobre as causas e razões do protesto. Apesar de as prisões que 

ocorreram na UnB terem sido pauta central da manifestação, reduzir suas motivações a 

uma única e breve menção a isso diminui e muito as demandas do movimento. A luta 

pelas liberdades democráticas – que deu inclusive nome ao ato –, não é mencionada em 

nenhum momento. Ao longo de toda a cobertura feita pelo jornal, não são citadas as 

organizações e entidades que o promoveram, nem quem são suas lideranças, nem são 

transcritas as falas de nenhum manifestante.  

Uma passagem, ainda do texto de abertura da reportagem, é também indicativa 

da linha editorial do jornal: 

“Os estudantes empreenderam várias tentativas de realizar 

uma passeata, (...) sendo contidos pela ação policial, 

enquanto dos prédios próximos eram lançados papel picado, 

rolos de papel higiênico e sacos plásticos contendo líquidos 

sobre os brigadianos.” (ZERO HORA, 24/08/77, pg. central) 

O texto do jornal, desta forma, limita a ação da policia à tentativa de “conter” a 

passeata, enquanto exalta atos de certa violência que teriam sido cometidas contra os 

policiais. No desenrolar da matéria, este mesmo evento é citado duas vezes, destacando 

que os brigadianos não teriam reagido a estas supostas tentativas de agressões, que o 

jornal informa que teriam partido da Casa do Estudante da UFRGS – localizada na Av. 

João Pessoa, em frente ao local onde estava ocorrendo a manifestação.  

Abaixo e à esquerda do texto de abertura vem a matéria principal da reportagem. 

Nela, o jornal segue uma ordem estritamente factual, no estilo de uma cobertura 

“minutos a minuto” dos acontecimentos das 12h45min às 15h40min – de quando os 

estudantes ocupam a Av. João Pessoa até o momento onde já não havia mais ninguém 

nas ruas. Nessa parte, que toma a maior parte da página, cada parágrafo da matéria 

inicia indicando a hora e minuto exato – 13h13min, por exemplo –, seguido por um 

breve texto que aprofunda em detalhes o que estava acontecendo. Na matéria são 

abordadas: as movimentações da Brigada Militar para tentar impedir que a manifestação 

ocorresse; a ocupação da avenida pelos estudantes; o congestionamento causado; a ação 
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da Brigada para dissolver a manifestação e os instrumentos por ela empregados (o gás 

lacrimogêneo, cassetetes, jatos d‟água); as sucessivas retomadas das ruas pelos 

manifestantes e as ações da polícia para dissolvê-los novamente, atingindo também 

pedestres e jornalistas; o desfecho da manifestação e as prisões. O jornal busca, desta 

forma, construir uma narrativa cronológica e que parecesse objetiva e factual.  

Chama a atenção a forma com que o jornal lida com as violências cometidas 

pela polícia ao reprimir a manifestação. Nessa matéria, é citado, diversas vezes, o uso de 

bombas de gás lacrimogêneo, de jatos d‟água e de cassetes para dissolver a passeata. 

Há, contudo, um tratamento diferenciado no caso de serem estudantes, pedestres, ou 

jornalistas os atingidos. Os efeitos do gás lacrimogêneo e os golpes de cassete, por 

exemplo, não são mencionados em nenhum dos casos – certamente mais abundantes – 

no qual eles foram empregados contra estudantes, mas são citados quando atingem 

pedestres ou jornalistas, como no exemplo que segue: “Jairo Almeida, funcionário da 

Rede Ferroviária, que passava no local, foi atingido severamente nos olhos pelo gás. 

Segundo ele, passava por ali para ir ao posto do INPS consultar um oftalmologista.” Em 

tom um pouco mais crítico é narrado o momento em que os policiais deram golpes de 

cassetetes nos jornalistas e fotógrafos: 

“A medida [sic] que estes policiais avançavam, os poucos 

curiosos que permaneciam naquela altura da João Pessoa 

eram empurrados com os cassetetes e escudos. Quando os 

policiais chegaram perto de onde estavam dezenas de 

fotógrafos e jornalistas, foram empurrando e distribuindo 

cassetadas, embora todos portassem credenciais. A única 

saída que os jornalistas encontraram foi correr. Enquanto 

isso, aumentava o número de bombas de gás lacrimogêneo 

lançadas.” [grifos meus] (ZERO HORA, 24/08/77, pg. 

central) 

A violência policial contra pedestres e, principalmente, jornalistas é narrada com 

um tom crítico pelo jornal – que parece inclusive querer mobilizar certa empatia do 

leitor para com estas vítimas. A afirmação de que os jornalistas receberam “cassetadas, 

embora todos portassem credenciais”, reforça o tratamento diferenciado que o jornal dá 

às agressões quando elas atingem a imprensa. Contudo, mesmo nesses momentos a 

narrativa não abandona um caráter factual, pretensamente objetivo, fazendo uso de 

termos que soam brandos demais – como a polícia “empurrar com o cassetete” – e 
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deixando a crítica apenas subentendida. Esta linha editorial difere muito do que veremos 

a seguir, na reportagem da Folha da Manhã, que destaca os “espancamentos de 

estudantes e populares” e “prisões de jornalistas e fotógrafos” pela polícia.  

 Passemos agora para as fotografias publicadas na página central. São, no total, 

quatro fotos, as quais ocupam cerca de metade da sua área total e se desenvolvem como 

uma narrativa visual cronológica da manifestação: a primeira mostra os estudantes 

ocupando a avenida; a segunda e a terceira o avanço da policia e as „correrias‟ 

decorrentes; a quarta traz os estudantes aglomerados dentro do campus da UFRGS e a 

tropa de choque ocupando a calçada. As legendas deixam ainda mais claro que a 

sequência representa o desencadeamento cronológico das ações: “Estudantes começam 

enfrentando o jato dos bombeiros”; “Nem a imprensa escapou na hora em que os 

policiais começaram a dissolver os grupos”; “Dispersos, os estudantes voltaram a se 

reunir em outros pontos” e “Refugiados no pátio da Faculdade de Direito, um momento 

de espera”, nesta ordem. Pode-se dizer que há uma coesão editorial entre texto e as 

imagens visuais, tendo por eixo central a tentativa de construção de uma narrativa 

cronológica e factual dos acontecimentos.  
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Na primeira foto da página central (acima), capturada em plongée com uma 

teleobjetiva à distância – e recortada ainda mais na edição –, é possível ver um grupo de 

cerca de 50 estudantes de costas, em meio à Av. João Pessoa; um cordão policial ao 

fundo e uma vista parcial da parte de trás de uma faixa dos manifestantes; um jato de 

água sendo lançado pelo policial do canto superior direito em direção ao canto esquerdo 

da imagem. Diferentemente da foto de capa – que possui um ângulo de captura 

semelhante –, nessa imagem o uso da tele e a edição não dão a ver os espaços vazios no 

entorno – que existiam na imagem original, como pude perceber em pesquisa no acervo 

fotográfico do jornal. Além dos guarda-chuvas, de parte da faixa dos manifestantes, e do 

jato de água lançado pela Brigada Militar, não é possível ver outros objetos, detalhes ou 

instrumentos portados pelos estudantes e policiais. Não é possível, também, ver o rosto 

e expressões de nenhum manifestante ou policial – a exceção de um casal, distante, de 

perfil. 

Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

...(MCSHJC). 

Figura 13 – Recorte de pg. central de ZH, 24/08/77. 
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A segunda fotografia (reproduzida na próxima página), capturada da rua e mais 

próxima dos acontecimentos, nos mostra a violenta ação da brigada ao tentar 

“dissolver” a manifestação: são oito policiais nas calçadas, de perfil ou de frente para a 

câmera, com escudos de acrílico, capacetes e cassetes, partindo com aparente 

agressividade para cima de duas pessoas que aparecem correndo, tentando fugir dos 

golpes de cassetete que estão sendo desferidos pela Brigada. É possível ver a 

dinamicidade da ação: a imagem congela o exato momento onde um policial está com o 

cassetete erguido, olhando para os pedestres – que a legenda sugere serem jornalistas –, 

pronto para golpeá-los, enquanto eles “esticam” o passo na tentativa da fuga. Apesar da 

pouca nitidez da imagem, devido ao estado de deteriorização do jornal no acervo, é 

possível ver as expressões e os rostos, tanto dos policiais como dos supostos jornalistas. 

A imagem está em formato semipanorâmico e também foi recortada na edição, 

concentrando no plano da ação repressiva da polícia. Assim como no texto da 

reportagem, a adoção de um tom mais crítico à violência da ação policial – perceptível 

no flagrante desta imagem – ocorre no momento em que ela se volta contra jornalistas. 

A terceira fotografia (reproduzida na próxima página), em formato retrato e ao 

centro da página, apresenta uma das dispersões da manifestação, sendo a única imagem 

publicada em que os manifestantes estão de frente para a câmera e na qual é possível 

visualizar seus rostos. São vinte estudantes no primeiro plano, correndo em direção ao 

fotógrafo e ao canto inferior direito da imagem, os primeiros levemente borrados pelo 

movimento e pelo foco seletivo, enquanto no segundo e terceiro plano cerca de 50 

policiais, em três pelotões distintos e um caminhão da Brigada Militar, avançam na 

direção dos manifestantes. A composição apresenta movimento e dinamicidade, como a 

anterior, além de elevado contraste e um equilíbrio de planos – metade da imagem 

ocupada pela fuga dos manifestantes e outra metade pelo avanço da polícia. 
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A última foto da página central (acima, à direita) mostra os estudantes 

“refugiados no pátio da Faculdade de Direito”, conforme legenda. Os estudantes, 

contudo, ocupam apenas parte do canto esquerdo da imagem, estando, a maioria deles, 

de costas. As linhas fortes compostas pela cerca do campus, reforçada pelo olhar dos 

estudantes na mesma direção e pelo foco da imagem, apontam para um cordão policial 

no segundo plano, em posição de formação (escudos e cassetes), ocupando de um lado a 

outro da calçada em frente ao campus. É possível ver, pela primeira vez, mas sem 

Fonte: MCSHJC. 

Figura 14 – Recorte de pg. central de ZH, 24/08/77.  
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muitos detalhes, que alguns deles estão com máscaras de gás. A atração visual ao 

pelotão da brigada e a postura aparentemente ordeira dos manifestantes, agora no 

interior do campus, contido pela cerca, constrói uma narrativa que aponta para um 

relativo sucesso da ação empreendida na fotografia anterior a essa: os policiais 

dissolveram a passeata que tomava a avenida, e agora os estudantes encontram-se 

dentro do campus, enquanto os policiais, ponto de foco e de atração da imagem, 

aparecem ocupando a calçada. 

É relevante destacar que, conforme pesquisa nas folhas de contatos no Centro de 

Documentação e Imagem (CDI) da Zero Hora, há varias outras fotografias deste mesmo 

momento da manifestação, mas que constroem mensagens oposta à desta imagem em 

certos aspectos. Algumas delas mostram os policias, em primeiro plano e desfocados –

sendo ainda mais perceptível suas máscaras de gás, dando-lhes um aspecto agressivo – e 

os estudantes de frente, em foco, e olhando para a câmera; há outras fotografias nas 

quais não aparecem os policiais em primeiro plano, mostrando um grupo de estudantes 

ao que parece cantando, com certa força de expressão em conjunto, alguns de braços 

erguidos, sendo visível com destaque faixas do movimento com os dizeres: “Abaixo à 

repressão”, “Por uma constituinte livremente eleita”, e uma estudante em pé sobre o 

pilar da cerca segurando a bandeira do Brasil sobre o rosto. Tais imagens, que 

empoderam muito mais a manifestação, além de apresentarem suas faixas e demandas e 

darem rosto aos estudantes, permaneceram relegadas à invisibilidade (uma delas foi 

reproduzida na primeira parte deste capítulo). 

Vamos analisar, agora, a página seguinte à central, dedicada à transcrição na 

íntegra das notas do Palácio Piratini e do Sindicato dos Jornalistas, além de trechos da 

coletiva de imprensa organizada pela Secretaria de Segurança Pública. Enquanto o 

Sindicato manifesta “seu mais veemente repúdio às agressões policiais cometidas contra 

jornalistas”, o Palácio Piratini e a Secretaria de Segurança ressaltam a necessidade da 

ação para “evitar manifestações ou movimentos que impedissem o tráfego de veículos” 

e manter a ordem pública; justificam as detenções de estudantes e informam que os 

mesmos seriam em breve liberados; e destacam que quatro policiais ficaram feriados, 

“atingidos por estilhaços de vidro e gêneros alimentícios (batatas) retirados de depósito 

do Restaurante Universitário”. Há ainda uma matéria sobre a repercussão da 

manifestação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALERS), transcrevendo 

trechos de discursos proferidos por deputados arenistas e emedebistas na tribuna.  



68 
 

Novamente, nesta página ganha destaque a busca pelo princípio de imparcialidade e 

objetividade jornalística, ao transcrever discursos de “autoridades”, tanto governistas 

quanto da oposição.  Contudo, registra-se a ausência de falas das lideranças estudantis – 

por que não são “autorizadas” a falar do tema?   

Cabe aqui ressaltar que os principais argumentos do Palácio Piratini e do 

Secretário de Segurança Pública – o de evitar a perturbação da ordem pública e o 

congestionamento – foram apropriados integralmente pela linha editorial do jornal, 

como vimos. Na análise que desenvolvi das edições da Zero Hora de 1977 a 1979, 

percebi em diversos outros momentos essa apropriação dos argumentos apresentados 

por políticos e autoridades representantes da ditadura na narrativa construída pelo 

jornal. O fato de próprio Editor-Chefe da Zero Hora na época, Sr. Carlos Fehlberg, ter 

sido Secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência durante o governo do General 

Médici, demonstra o esforço do veículo em se aproximar do regime.
17

  

Há, nessa página, duas fotos, tomando novamente cerca de metade da área 

disponível. Elas são o desfecho da narrativa visual da reportagem, e seguem a 

cronologia da narrativa textual – que informa que as prisões teriam ocorrido somente no 

final da manifestação, e que durante o derradeiro avanço da Brigada os pedestres foram 

indiscriminadamente atingidos. A página também informa que a reportagem se insere na 

seção Geral da ZH. 

A primeira foto (reproduzida na próxima página), em formato retrato, grande, 

mostra um jovem, de frente para a câmera, sendo preso, segurado por dois policiais de 

perfil; com destaque no centro da imagem, o jovem, com uma das mãos, segura a ponta 

de um cassete, que se encontra próximo ao seu abdômen, enquanto um dos policiais 

segura a outra ponta; logo atrás deles, uma viatura da polícia estacionada; a legenda 

apenas informa o número de prisões: “32”. A cena conota certa violência, como se o 

jovem estivesse tentando evitar ser golpeado pelo policial, mas dá margem também à 

interpretação de que o jovem estivesse de alguma forma tentando escapar da prisão, ou 

entrando em choque com o policial que tenta prendê-lo.
18

 A ausência de referência a 

golpes de cassetete ou à violência policial cometida contra os estudantes na narrativa 

                                                           
17

 Aprofundaremos esta questão mais adiante. 
18

 Fotografia bem semelhante será publicada também na Folha da Manhã, mas inserida em uma sequência 

com três imagens dessa prisão, deixando mais evidente a violência policial, como veremos 

posteriormente. 



69 
 

textual não facilita a compreensão; ainda assim, destaca-se que mostra a agressividade 

da ação da Brigada Militar contra estudantes durante a manifestação. 

 

 

 Fonte: MCSHJC. 

Figura 15 - ZH, 24/08/77, pg. 26.  
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A segunda imagem, pequena e no canto inferior direito – o menos destacado – 

da página, mostra a tropa de choque de costas, avançando pela calçada, uma pedestre no 

primeiro plano cobrindo o rosto e outra fugindo do avanço da polícia, dando ênfase aos 

transtornos causados aos pedestres. A legenda destaca apenas que “A polícia dissolveu a 

manifestação estudantil”. Pela primeira vez, os policiais – e não os estudantes! – são 

mostrados de costas, como que “indo embora”, encerrando a narrativa visual da 

reportagem.  

Na página seguinte há mais quatro pequenas matérias sobre a manifestação, 

ocupando pouco mais da metade da página. A primeira delas, em um Box, é dedicada a 

uma crítica feita por deputados estaduais emedebistas às ações do governo e à repressão 

ao ato. As demais matérias são sobre as manifestações do III Dia Nacional de Lutas 

pelas Liberdades Democráticas no restante do país: em São Paulo, Belo Horizonte e Rio 

de Janeiro. Entre essas matérias se encontram – estranhamente – mais duas fotos das 

manifestações em Porto Alegre, muito pequenas e fora de contexto em relação ao 

texto.
19

 Apenas a legenda da segunda foto torna compreensível que as imagens são das 

manifestações de Porto Alegre. Estas duas fotos são justamente as únicas publicadas 

pelo jornal que mostram o gás lacrimogêneo (a primeira delas) e que enquadram 

frontalmente a manifestação dando a ver as suas faixas. Contudo, em tamanho reduzido, 

fica quase impossível de compreender o que está sendo retratado. 

Conforme pude perceber pesquisando no acervo fotográfico do jornal, há, além 

destas, várias outras fotografias capturadas logo trás da linha de policias – próximo de 

onde atualmente fica a Praça Argentina. Elas mostram tanto os estudantes de frente para 

a câmera (ora em planos mais fechados, mostrando suas expressões faciais, ora em 

planos mais abertos, dando a ver em maior volume os estudantes reunidos e as suas 

faixas), quanto o avanço da Brigada Militar sobre os estudantes em planos mais 

próximos daqueles publicados na página central (as quais são capturadas no extremo 

oposto da avenida, se posicionando bem atrás dos manifestantes). O gás lacrimogêneo e 

as máscaras de gás também aparecem em várias fotografias do acervo. Desta forma, foi 

uma escolha operada pelos editores do jornal ter publicado apenas fotografias 

                                                           
19

 Em razão dessas duas fotografias e subverter a sequência narrativa, tanto textual e visual, e aparecer de 

forma descontextualizada em meio a matérias sobre Rio de Janeiro e São Paulo, levanto a hipótese de 

que, devido algum problema técnico, o jornal não tenha conseguido adquirir ou receber via telefoto as 

imagens das manifestações no sudeste do país que estariam previstas para compor a reportagem. O curto 

espaço de tempo de produção jornalística dos veículos diários, sempre na iminência do deadline, pode 

justificar este e outros problemas de redação e diagramação frenquentes nos jornais analisados. 
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capturadas de costas para a manifestação, e em geral distantes. Tal opção, como 

veremos a seguir, contrasta com as operadas pela edição da Folha da Manhã, que dá 

preferência para fotos capturadas detrás da tropa de choque, dando ênfase maior para as 

expressões dos estudantes, pedestres e policiais, e para o uso do gás lacrimogêneo e 

cenas de violência cometidas pela Brigada Militar. 

 

 
  

Fonte: MCSHJC. 

Figura 16 – ZH, 24/08/77, pg. 27. 
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Na edição do dia 25 de agosto, a repercussão da manifestação ganha mais duas 

página da ZH. Na primeira, há três matérias: uma delas com o posicionamento do MDB 

estadual sobre a manifestação, transcrevendo trechos de discursos de deputados 

estaduais emedebistas na ALERS responsabilizando o governador “pelos atos de 

violência de que foram vítimas os estudantes gaúchos e pelo esbulho praticado contra os 

direitos de reunião e de livre manifestação do pensamento assegurados pela 

Constituição Federal”. As outras duas matérias, que ocupam a maior parte da página, 

abordam as manifestações da ARENA gaúcha. Em uma delas, o líder do governo na 

ALERS denúncia: “Rádio de Moscou convocou a manifestação”, e argumenta que “o 

movimento estudantil é, sem dúvida, o instrumento mais eficiente de que dispõe e se 

utiliza o MCI – Movimento Comunista Internacional – para a consecução dos seus 

objetivos”. A matéria evidencia a permanência do discurso anticomunista e da sua 

utilização para tentar frear o avanço das oposições à ditadura. Em outra nota, a Arena 

Jovem – designada pelo jornal como “o setor liberal do partido do governo” – qualifica 

como “oportunista” as manifestações estudantis. Interessante destacar que, novamente, 

em nenhum momento há a transcrição de alguma nota dos protagonistas das 

manifestações estudantis, nem sequer menção de suas demandas ou reivindicações. 

Além disso, a ZH também não procura o Setor Jovem do MDB para se pronunciar sobre 

o acontecimento. 

Na segunda página há duas matérias principais: uma delas informando que os 

estudantes se reuniram no pátio da Faculdade de Direito da UFRGS para fazer um 

balanço das manifestações e redigir uma carta aberta. Ao lado, uma grande foto mostra 

– não os estudantes reunidos, mas – dois caminhões e uma caminhoneta da Brigada 

Militar repletos de policias estacionados em uma rua próxima ao campus. Mais uma 

vez, as fotografias publicadas pelo veículo se concentram mais na ação da polícia no 

intuito de conter a manifestação do que na ação dos estudantes. A segunda matéria faz 

um balanço da manifestação e prisões em São Paulo, tendo como eixo principal a fala 

do Secretário de Segurança Pública do estado, mas também transcrevendo, no final da 

matéria, trechos da fala de D. Evaristo Arns, do líder do MDB na Câmera e da nota do 

DCE da PUC-SP, todas criticando a violência policial e as prisões. 

Há uma perceptível pretensão à objetividade na narrativa factual cronológica e 

na linguagem empregada pela ZH, além de uma tentativa de construção de um 

distanciamento em relação à manifestação, aparentando certa imparcialidade ao abordar 
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a ação dos manifestantes e da polícia – sem deixar de tecer criticas veladas ao 

congestionamento, pelo qual os estudantes levam a culpa, e ao fato de a ação da polícia 

ter “sobrado” para jornalistas e pedestres, como nos informam o texto e as imagens. A 

narrativa fotográfica segue a ordem cronológica desenvolvida no texto, e também a 

linha editorial da matéria: dá a ver a manifestação e a atuação da tropa de choque à 

distância, evitando mostrar frontalmente a manifestação ou imagens que tornassem 

visíveis as suas faixas e demandas; a ação da polícia só é apresentada de forma crítica 

quando a agressão atinge jornalistas ou pedestres, evitando-se cenas que mostram o gás 

lacrimogêneo, as máscaras de gás, as armas portadas pela Brigada, e exaltando mais os 

jatos d‟água utilizados para dispersar a manifestação. Princípios jornalísticos diferentes 

e uma linha editorial bem distinta serão perceptíveis na narrativa textual e visual 

construída pela Folha da Manhã sobre a manifestação. 
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FOLHA DA MANHÃ 

O Jornal Folha da Manhã dedica uma página para a manifestação antes mesmo 

que ela acontecesse. Na edição do dia 23 de agosto de 1977, a FM traz reportagem 

crítica à repressão já sofrida pelo movimento estudantil na preparação do ato, adotando 

um tom quase de “chamada” para a participação na manifestação do III Dia Nacional de 

Lutas, que ocorreria na mesma tarde. Em uma primeira matéria, com a manchete: 

“Armas e violência na invasão da polícia à Casa do Estudante”, é feita a denúncia de 

que a Polícia Militar teria invadido a Casa do Estudante da UFRGS na noite anterior em 

uma perseguição a membros do DCE que estavam colando cartazes convocando a 

população para o ato. Convém aqui destacar um significativo trecho da matéria: 

“INVASÃO POLICIAL 

Os policiais continuaram a perseguição, penetrando na 

residência dos estudantes armados de escopetas (armas de 

caça, calibre 12, cano serrado), revólveres e bombas de gás 

lacrimogêneo. Um dos policiais agarrou uma estudante pelos 

cabelos e, como ela tentasse fugir, jogou gás lacrimogêneo. 

Com uma das mãos segurava a menina, com a outra, 

apontava o revólver para os estudantes, que tentavam 

socorrê-la. Os estudantes tentaram persuadir os policias, para 

que libertassem a colega. Despertados pelos gritos e 

correrias, outros estudantes que ali residem, desceram ao 

saguão e pediram aos policiais que abandonassem o local. As 

discussões aumentaram e, em meio à confusão, a estudante 

que era retida pelo policial foi libertada, e, sob a proteção de 

seus colegas, afastadas do incidente. Aos poucos os policiais 

se retiraram. ” (Folha da Manhã, 23/08/77, pg.23) 

 

A narrativa adota um tom crítico à invasão e à truculência dos policiais – que 

portavam “armas de caça” e “agarram uma estudante pelos cabelos”. Além disso, ela 

exalta o poder da mobilização estudantil: inicialmente, alguns jovens tentaram, sem 

sucesso, “persuadir” os policiais a libertarem a menina; posteriormente, acrescidos pelos 

colegas acordados com a confusão, eles conseguiram com que a estudante fosse 

“libertada” e, “sob a proteção de seus colegas”, afastada dos policiais. Em tom épico, a 

narrativa dá contornos heroicos à suposta „vitória‟ dos estudantes sobre a repressão, 

justamente em um dia onde os estudantes quase que certamente haveriam de enfrentá-la 
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na manifestação que estava marcada – tomando por base o que havia ocorrido em 

manifestações estudantis dos meses anteriores no sudeste do país. Chama a atenção, 

também, o estilo da narrativa jornalística adotado na matéria, fazendo uso de uma 

linguagem mais “solta” e se aproximando de um jornalismo interpretativo.
20

 O autor do 

texto adota o tom de testemunha ocular, com um ponto de vista próximo ao dos 

estudantes, trazendo detalhes das ações dos policiais e dos residentes da Casa do 

Estudante, empregando recursos literários que parecem querer aproximar o leitor do 

acontecimento narrado e mobilizar a sua emotividade. A matéria ainda cita a nota oficial 

dos estudantes ao reitor da UFRGS e informa da data e local da manifestação do Dia 

Nacional de Lutas.  

  

  

                                                           
20 Ronaldo Henn, em uma pesquisa que analisa o jornal Folha da Manhã, traz reflexões que apontam para 

esse caminho. Aprofundaremos essa questão no capítulo seguinte. HENN, Ronaldo. Apontamentos 

intersemióticos sobre a Folha da Manhã. Anais Eletrônico do XXVI Congresso Anual de Ciência da 

Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. 

Fonte: MCSHJC. 

Figura 17 - Folha da 

Manhã, 23/08/77, pg. 17.  
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Na parte central da página, há uma foto em formato panorâmico. Ela dá a ver 

uma aglomeração de jovens na calçada, em frente à Praça Raul Pilla, e, ao centro, um 

policial caminhando, na Av. João Pessoa, próximo à calçada e ao encontro de um jovem 

segurando livros. Na projeção de sua sombra, em primeiro plano, vê-se que o 

brigadiano segura uma arma de fogo, semelhante a uma espingarda, erguida. A legenda 

da foto informa: “Na última vez, a polícia ocupou primeiro a Praça Raul Pilla, 

frustrando os planos dos estudantes da Ufrgs”. Mostrar não a praça ocupada por 

policiais, mas a aglomeração de estudantes do outro lado da avenida e, mesmo que 

„frustrados‟, ainda assim unidos, parece construir um sentido próximo ao percebido no 

texto que antecede à imagem – de incentivo à mobilização e crítica à repressão. 

Logo abaixo, a segunda matéria, com a manchete “Novas manifestações em todo 

país”. Ela tem como eixo central a nota do DCE da UFRGS e da PUCRS lançada no dia 

anterior convocando os estudantes para a manifestação do Dia Nacional de Lutas pelas 

Liberdades Democráticas, transcrevendo trechos das mesmas e informando a data e o 

local do evento. No documento, os estudantes: criticam a repressão e perseguição aos 

opositores do regime; denunciam a punição e prisão de estudantes universitários em 

Brasília e no Rio de Janeiro; falam sobre as péssimas condições de vida e trabalho pelas 

quais a maioria dos brasileiros é submetida; e exaltam a importância da luta por 

liberdades democráticas. A matéria traz também informações sobre os preparativos da 

manifestação em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. A reportagem da Folha da 

Manhã do dia 23 de agosto de 1977, portanto, parece ter a intenção de incentivar a 

mobilização dos jovens e o seu comparecimento à manifestação que ocorreriam naquela 

tarde. A edição de ZH do mesmo dia não traz nenhuma matéria ou nota com 

informações sobre o Dia Nacional de Lutas, e nas edições posteriores à manifestação – 

como vimos – também não transcreve nenhum trecho da nota tirada pelos estudantes. 

Fica evidente as significativas diferenças nos pressupostos editoriais e nas 

representações do movimento estudantil construída pela FM e pela ZH. 

Na edição do dia seguinte, o jornal Folha da Manhã dedica um espaço 

semelhante à ZH para a cobertura da manifestação. Na capa, há uma foto com grande 

destaque (já analisada). No interior do periódico, são quatro páginas, contando com a 

central, as quais são subdivididas em várias matérias e acompanhadas por oito 

fotografias, também ocupando cerca da metade da área dedicada à reportagem. A 

estrutura da reportagem da FM prioriza uma contextualização mais geral na primeira 
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página, transcrições de notas na segunda e uma narrativa mais detalhada do desenrolar 

dos acontecimentos na página central – que, ao contrário do que ocorre na ZH, é a que 

fecha a reportagem. As manchetes das matérias são também com fontes grandes e em 

negrito, se destacando das demais matérias do jornal, o que ainda é reforçado pelo uso 

da cartola: “A PASSEATA”. A FM não é subdividida em seções e editorias, apesar da 

estrutura gráfica do jornal seguir um mesmo desencadeamento temático em todas as 

edições e a página central é dedicada em geral a reportagem de capa e mais importante 

da edição.
21

  

O texto de abertura da reportagem da FM destaca a participação de 3 mil 

estudantes na manifestação – para ZH, teriam sido 300 estudantes na João Pessoa e mais 

300 no centro, informação que ainda aparece sem destaque, no fim da matéria. Há 

discrepâncias também no cálculo do número de policiais envolvidos: para a FM, foram 

mobilizados “2.500 soldados da brigada”, enquanto a ZH calcula em “600 policiais 

militares”.   

Na contextualização feita na matéria de abertura, a FM também dá destaque e 

adota um tom crítico à repressão: menciona que não só estudantes, mas também 

populares e seis jornalistas teriam sido presos, informando o nome de todos eles;
22

 

destaca a violência policial fazendo uso de termos, digamos assim, não tão „brandos‟ – 

por exemplo: “espancamento de estudantes e populares” ou informando que “as janelas 

do andar térreo do Restaurante Universitário foram danificadas pela polícia”; menciona 

repetidas vezes o uso de bombas de gás lacrimogêneo, de mascaras antigás, escudos, 

cassetetes, espingardas e metralhadoras – estas duas últimas sequer mencionadas por 

ZH. Contudo, o jornal também informa: os nomes dos quatro soldados feridos; a 

respeito do congestionamento das ruas centrais causado pela passeata; que da Casa do 

Estudante Universitário da UFRGS “eram jogados objetos, papel higiênico e restos de 

lixo sobre os soldados”. Percebe-se, assim, a tentativa de construção de um 

distanciamento em relação ao acontecimento, dando margem a críticas a ação dos 

                                                           
21

 Tanto a FM como a ZH denominam o acontecimento ora como “passeata”, ora como “manifestação”, 

embora fazendo um uso maior da primeira expressão. 
22

 São eles: Sérgio Becker, Mário Marona, Mauro Silveira, Antônio D‟Alessandro, Jones Lopes, Luiz 

Ávila e Olívio. Apesar de a Folha da Manhã não informar, estes dois últimos eram repórteres fotográficos 

da Zero Hora. Em entrevista que realizei com Luiz Ávila para essa pesquisa, contudo, ele afirmou que 

não foi preso nessa nem em nenhuma outra manifestação, apesar de ter sofrido agressões por parte dos 

policiais e de ter sido por eles impedido de se locomover por alguns pontos ao longo da cobertura. A 

incorreção da FM ao mencionar uma prisão que não ocorreu é tão – ou mais – significativa da linha 

editorial assumida pelo jornal do que se o narrado tivesse de fato ocorrido. 
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estudantes, mesmo que com menor frequência e intensidade do que em relação à 

polícia.  

Há ainda outras duas matérias nessa página: a primeira delas transcrevendo os 

discursos de deputados estaduais na tribuna da ALERS comentando a manifestação, 

dando maior destaque à posição do MDB – inclusive na manchete da matéria: 

“Democracia questionada por MDB”; a segunda sobre a proibição, por parte da reitoria 

da PUCRS, da missa do Dia Nacional de Lutas programada pelos estudantes, a qual 

estava prevista para ocorrer na capela da universidade. Apesar da proibição, o jornal 

informa que os estudantes se concentraram no saguão da Faculdade de Economia, onde 

teriam lido a carta do DCE – transcrita parcialmente na edição do dia anterior. Na 

ocasião, o vice-reitor da PUCRS teria tentado, sem sucesso, impedir o ato – e acabou 

sendo vaiado pelos universitários, conforme a matéria. 
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 Fonte: MCSHJC. 

Figura 18 – FM, 24/08/77, pg. 18. 
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A página de abertura da reportagem conta com uma foto, em tamanho médio, ao 

centro e à direita. A imagem e a sua legenda reforçam a pauta mais abordada ao longo 

da matéria: a ação da polícia na repressão à manifestação. Se destacando em alto 

contraste de um fundo branco de gás lacrimogêneo, um pelotão de 10 policiais militares 

se desloca em linha na Av. João Pessoa do canto inferior direito ao superior esquerdo do 

quadro, dando a ver os instrumentos repressivos (o cassetete, o escudo e as máscaras de 

gás que cobrem completamente o rosto dos soldados, tapando-lhes os traços identitários 

da face e se aproximando de imagens que retratam a guerra química). A legenda reforça 

o sentido da imagem: “Grande quantidade de bombas de gás lacrimogêneo foi jogada na 

Avenida João Pessoa”, trazendo informações importantes que poderiam não ser óbvias 

para todos os leitores – de que o fundo branco era por causa do gás e de que o local é a 

Av. João Pessoa. 

Na segunda página de matérias sobre a manifestação a FM também transcreve as 

notas do Palácio Piratini, do Sindicato dos Jornalistas – idênticas em teor ao que 

encontramos na Zero Hora –, e do Setor Jovem Estadual do MDB em conjunto com o 

Setor Jovem Metropolitano e Setor Jovem de Santa Maria do partido, assinada por seus 

dirigentes. Nessa última nota as organizações manifestam “a sua solidariedade aos 

estudantes que foram às ruas protestar contra a repressão, contra os atos de exceção do 

regime, e pelas Liberdades Democráticas, e pela Assembleia Constituinte livremente 

eleita.” A nota exalta as bandeiras do movimento estudantil da época – enunciadas na 

nota dos DCE‟s da UFRGS e PUCRS transcritas na edição anterior e nas faixas da 

manifestação visíveis nas fotos –, delas se apropriando para criticar o regime: 

 

  “Queremos ainda manifestar nosso repúdio à violência e ao 

terror policial. Por outro lado é preciso assinalar, cada vez mais, 

que cassetetes, gás lacrimogêneo, prisões de estudantes, 

populares, e jornalistas, é a única resposta que um regime que 

exclui, rouba e explora a maioria conhece. Mas a essa violência 

opomos a solidariedade, a confiança de quem tem claro que em 

cada brasileiro existe um companheiro, e que é essa união que 

um dia transformará esse país de desigualdades e miséria numa 

terra de homens livres e iguais.” (Folha da Manhã, 24/08/77, 

pg. 19) 
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A transcrição dessa nota, e o seu teor, suscitam algumas questões interessantes 

para o nosso problema de pesquisa. Primeiramente, destaca-se a valorização do discurso 

de oposição ao regime e, mais precisamente, do Setor Jovem do MDB, por parte da 

Folha da Manhã. Isso poderá ser também percebido em diversas outras matérias do 

jornal que analisaremos nesta dissertação.  A nota sequer foi mencionada pela ZH, que, 

por sua vez, dedica uma matéria na edição do dia 25 de agosto para a transcrição da nota 

crítica à manifestação elaborada pelo Setor Jovem da Arena – cujo suposto 

“liberalismo” é exaltado pelo jornal. Outra questão é que há algumas semelhanças no 

discurso dos Setores Jovens do MDB com a linha editorial do jornal, entre elas: a crítica 

à violência da ação policial e a enunciação dos instrumentos utilizados para reprimir os 

manifestantes; a menção de que, além de estudantes, houve jornalistas e populares 

presos; a oposição entre violência da polícia/solidariedade dos estudantes, que também 

veremos na próxima página da reportagem; o apelo ao patriotismo, apropriando-o ao 

campo da oposição ao regime, como exalta na foto publicada pela FM bem ao lado 

desta matéria (reproduzida abaixo). Há, ainda, na parte inferior desta página, uma 

matéria sobre as manifestações do Dia Nacional de Lutas em São Paulo, com a 

manchete dando destaque para as oitenta prisões que lá ocorreram. Não há, contudo, 

menção a manifestações em outras partes do país, como puderam ser vistas na ZH. 



82 
 

 

   Fonte: MCSHJC. 

Figura 19 – FM, 24/08/77, pg. 19.  
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A página conta com duas fotos grandes no canto superior e ao centro, à 

esquerda, ambas em formato quadrado e de autoria de José Doval – como revelou 

pesquisa no acervo fotográfico do Correio do Povo.
23

 A primeira delas nos mostra em 

primeiro plano o que parece ser um pedestre – pelas roupas e idade – na calçada, 

relativamente próximo ao fotógrafo e olhando frontalmente para a câmera. Há cinco 

policiais logo atrás dele, também de frente para a objetiva. O enquadramento dá grande 

evidência para os instrumentos repressivos por eles portados: principalmente a 

espingarda apontada na direção do pedestre, ainda que fortuitamente; o cassetete e o 

escudo de acrílico; a máscara de gás, cobrindo completamente o rosto – a „identidade‟ – 

dos policias. Este aspecto da fotografia aproxima-se de imagens de guerra química 

capturadas por fotojornalistas que cobriram conflitos bélicos na Europa e sudeste 

asiático, algumas delas muito divulgadas pela imprensa. Ressalta-se, ainda, o contraste 

gerado por soldados fortemente equipados no segundo plano com um senhor carregando 

um guarda-chuva e uma sacola, no primeiro, contraste esse reforçado pelo corte feito na 

edição, o qual enfatiza esse assunto eliminando os elementos dispersivos do entorno e 

do fundo. O plano próximo e frontal também intensifica o impacto da imagem, 

conferindo-lhe força e expressividade. A legenda “Na hora da confusão, não havia 

distinção. Quem estava perto acabou se incomodando”, por sua vez, sugere um caminho 

de leitura para a imagem: um pedestre está „sendo incomodado‟ pelo avanço da tropa de 

choque; a ação da polícia foi indiscriminada e gerou „incomodo‟ aos pedestres. O uso de 

armas de fogo não é mencionado ou mostrado em nenhum momento pela ZH. 

A segunda foto dessa página, de autoria de José Doval, se tornou um dos ícones 

da manifestação. Em composições semelhantes a essa – a estudante segurando a 

bandeira sobre o rosto, sozinha, em meio ao gás lacrimogêneo –, a mesma cena foi 

retratada também por pelo menos outros três renomados fotojornalistas: Gerson 

Schirmer, na época da Coojornal; Ricardo Chaves, então da sucursal da revista Veja; e 

Antônio Vargas, da sucursal do jornal O Estado de São Paulo. À exceção de Veja, todas 

foram publicadas com grande destaque no seu respectivo veículo.
24

 Além disso, 

                                                           
23

 Detentor do acervo fotográfico do antigo Grupo Caldas Júnior, proprietário da Folha da Manhã. 
24

 A revista Veja, apesar de ter disponível esta imagem, publicou outra foto, na qual também aparece a 

menina segurando a bandeira, mas em meio a outros manifestantes se deslocando na direção contrária a 

um policial que avança fumegando gás lacrimogêneo nos estudantes. Contudo, na edição retrospectiva do 

ano de 1977 elaborada pela Veja foi publicada a sequência de autoria de Ricardo Chaves da menina 

segurando a bandeira e dela sendo presa. PROENÇA, C., MONTEIRO, C.. O fotojornalismo em revista: 

o trabalho do fotógrafo e do editor de fotografia na Veja (1977). Revista Maracanan, Local de 
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ressalta-se que Antônio Vargas recebeu o Prêmio PAS de Fotografia do Sindicato dos 

Jornalistas de Porto Alegre em 1977 pela Sequência Pátria: três fotografias que 

mostram, além da estudante segurando a bandeira sobre o rosto, duas imagens dela 

sendo presa – publicadas na edição do dia 24 de agosto de 1977 do Estadão, 

reproduzida abaixo.  

 

 

Com contornos épicos, as fotografias da estudante segurando a bandeira 

tornaram-se uma das imagens-ícones das manifestações estudantis que voltaram a 

sacudir o país em 1977 – como sugere sua publicação em diversos veículos e sua 

premiação pelos pares.
25

 Acredito que a grande repercussão que teve este conjunto de 

imagens se relaciona à força simbólica que a cena retratada adquire nesse contexto 

                                                                                                                                                                          
publicação (editar no plugin de tradução o arquivo da citação ABNT), 12, Jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/20869>.  
25

 Apesar de fugir do nosso propósito, cabe uma nota de que tanto na Veja como em O Estado de São 

Paulo as fotos da manifestação em Porto Alegre abriram a reportagem principal do jornal e ganharam 

mais destaque – área de página – que as fotografias de todas as outras cidades onde houve ato neste III 

Dia Nacional de Lutas; inclusive das manifestações em São Paulo, sede destes veículos de imprensa, e 

onde também houve diversas prisões e ações violentas por parte da polícia.  A Folha de São Paulo, por 

sua vez, reproduz, com menos destaque, a fotografia publicada na capa da Zero Hora, também no dia 

24/08/77. Acredito que a qualidade das fotografias elaboradas pelos fotojornalistas gaúchos, pelo forte 

impacto causado por suas imagens sobre a manifestação, contribuiu para uma ampla divulgação na 

imprensa do sudeste do país. Além disso, chama a atenção para a importância que se dava para boas 

fotografias nas reportagens: na ausência delas, talvez a manifestação ocorrida em Porto Alegre teria tido 

um destaque muito menor na imprensa paulista – quiçá na gaúcha também. 

Fonte:  http://acervo.estadao.com.br/ 

Figura 20 – Recorte de 

O Estado de São Paulo, 

24/08/77, pg. 13. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/20869
http://acervo.estadao.com.br/
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específico, marcado pela retomada de manifestações contra o regime; pelo 

fortalecimento das lutas por liberdades democráticas e dos discursos de oposição ao 

regime, momento no qual o campo democrático passou, cada vez mais, a se tornar pólo 

aglutinador de uma variada gama de atores sociais, desde setores liberais até aos mais à 

esquerda do espectro político. 

Inserida nesse contexto específico, esta imagem simboliza, ao mesmo tempo, a 

crítica à repressão e o elogio à resistência democrática: uma única estudante, mulher, 

visivelmente ensopada pela chuva, em meio à fumaça de gás lacrimogêneo, permanece 

firme e enfrenta, pacificamente, o avanço da violenta tropa de choque durante a 

manifestação. O rosto da estudante, a „cara‟ do Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas, é a bandeira do Brasil. O símbolo pátrio máximo – a bandeira –, é, 

simbolicamente reapropriado para o campo democrático, em um contexto ditatorial no 

qual os militares – e os civis que os apoiaram – vinham investindo maciçamente na 

produção de imagens e discursos patrióticos e ufanistas como forma de propaganda e 

legitimação do regime – e as empresas também os utilizavam no marketing para venda 

de produtos.
 26

 Retomo aqui, a vertente teórica que inspira este trabalho e compreende 

as representações visuais como instrumentos de ação e poder cultural, que se inserem na 

disputa em torno da construção de sentidos sobre o mundo social.
27

 O conjunto de 

fotografias da bandeira produz uma pequena – mas significativa – fissura na hegemonia 

conquistada pelo regime na construção das representações patrióticas na primeira 

metade da década de 1970.
28

  

                                                           
26

Sobre este assunto, ver: CORDEIRO, Janaína Martins. As Comemorações do Sesquicentenário da 

Independência em 1972: Uma festa esquecida? Anais XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH. 

São Paulo, julho de 2011; FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginação 

social no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997; MARTINS, Ricardo Constante. 

Ditadura Militar e Propaganda Política: a Revista Manchete durante o Governo Médici. 200 f. 

Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1999; 

NETTO, David Antonio de Castro. Propaganda e legitimação na Ditadura Civil-Militar Brasileira 

(1968-1977). 195 f. Dissertação de Mestrado em História – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 

2011. 
27

 ROGOFF, Irit. Opus cit.; MENESES, Ulpiano Bezerra de. Opus cit.; MONTEIRO, Charles.  Opus. cit. 
28

 O nome: Sequência Pátria, dado à sequência de fotografias de Antônio Vargas premiadas pelo 

Sindicato dos Jornalistas, reforça a intencionalidade dessas imagens em se tornarem representações de um 

novo tipo de patriotismo que passou a ser construído nesse contexto por alguns movimentos de luta pela 

redemocratização, repórteres fotográficos e jornalistas.Embora fuja dos nossos propósitos, cabe 

mencionar a presença significativa de símbolos pátrios nas manifestações do movimento Diretas Já, em 

1984, entre eles a bandeira do Brasil e o Hino Nacional, na célebre interpretação feita por Fafá de Belém, 

as quais ganharam diversas representações fotográficas. As disputas em torno da construção de 

representações de símbolos pátrios ao longo das lutas pela redemocratização do país  constituem temática 

rica e ainda inexplorada de análise.  
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Na página central da edição do dia 24 de agosto de 1977 a FM traz uma 

narrativa fotográfica com cinco fotos grandes acompanhadas de três matérias ao lado 

direito. A primeira apresenta a fala do major responsável pelas relações públicas da 

Secretária de Segurança Público, também apresentada por Zero Hora. Apesar da 

transcrição da fala de idêntico teor, a FM dá uma abordagem um pouco diferente: abre a 

matéria dizendo que um grupo de estudantes permanecia “encurralado na sede do DCE” 

enquanto o major reuniu a imprensa “a fim de comunicar o saldo da repressão”, e 

encerra-a informando que Justino Vasconcellos, presidente da OAB-RS, compareceu ao 

DOPS para “entrevistar-se com o delegado Marco Aurélio Reis e tomar conhecimento 

de todas as prisões”.  

Figura 21 – FM, 24/08/77, pg. central.  

Fonte: MCSHJC. 
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 Logo abaixo vem a matéria “Gritos, cantos e faixas durante a caminhada”, que 

adota um lugar de fala de alguém que estava próximo aos estudantes durante os 

acontecimentos, como pode ser percebido já no título e na primeira frase: “Eram 15 para 

as 13h, quando o pessoal que se aglomerava no restaurante do CEUE ouviu alguém 

gritar: „Vamos para rua garantir quem está no centro!‟” O texto segue dando grande 

ênfase ao protagonismo dos estudantes na manifestação, suas ações e suas palavras de 

ordem – exaltando inclusive o patriotismo dos estudantes, ao cantar o Hino Nacional 

enquanto “um estudante, cantando a estrofe do Hino da Independência (“ou ficar a 

pátria livre ou morrer pelo Brasil”), levantava a Bandeira Nacional e a mostrava à 

polícia”. Tal passagem reforça o sentido da imagem publicada na página anterior – 

embora nela seja uma mulher quem segure a bandeira. 

 As emoções e a união dos estudantes também são destacadas em diversas 

passagens desta matéria:  

 “Durante toda a passeata os estudantes mantiveram uma 

espécie de solidariedade muda, representada pelo cigarro que 

era distribuído, pelos abraços e beijos trocados entre uma 

palavra de ordem e outra e também por aqueles que corriam 

por todo o lado com vidros de amoníaco, melhor antídoto 

contra o gás.” (Folha da Manhã, 24/08/77, pg. central) 

 

 

O trecho parece querer mobilizar a empatia do leitor em relação aos estudantes, 

ressaltando suas qualidades – solidariedade, afetuosidade. Além disso, ela sugere uma 

proximidade do repórter com os manifestantes. 
29

  Está proximidade, física e emotiva –

presente também na matéria da FM do dia anterior, já analisada – está ausente na 

reportagem da Zero Hora, e aponta para a busca da FM de se inserir e conquistar um 

público jovem urbano, se aproximando de suas linguagens e estéticas. Aprofundaremos 

isso no próximo capítulo 

 

                                                           
29

 O próprio fato de ele saber do detalhe do uso do amoníaco como antídoto ao gás lacrimogênio, narrado 

também  nos relatos que abrem este capítulo, indica ou uma observação bem próxima aos fatos, e em 

diálogo com os manifestantes. Não é absurda, também, a hipótese de que o autor talvez fosse ele mesmo 

participante do Movimento Estudantil e por isso sabia deste detalhes, já que era comum que estudantes de 

comunicação social trabalhassem como repórteres ou auxiliares nas redações de jornais. 
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A última matéria narra a manifestação tendo como eixo central as ações da tropa 

de choque, mas sem deixar de descrever a reação dos estudantes a essas ações. Como a 

matéria anterior, ela começa pelos acontecimentos das 12h45min, e também segue uma 

linha cronológica fluida, não se detendo em horários específicos como o faz a ZH. A 

matéria faz diversas críticas contra a violenta ação da tropa de choque: informa que as 

bombas de gás por eles lançadas danificaram os automóveis nas ruas, enquanto “outras 

acertaram o corpo dos manifestantes e um homem teve seu corpo atingido e 

desapareceu ensanguentado”; informa, também, que os policiais dispararam “tiros de 

pólvoras para o ar com o objetivo de amedrontar estudantes”; aponta a presença de 

policiais infiltrados entre os manifestantes; e narra em tom crítico a agressão praticadas 

pela polícia contra pedestres: 

“A balconista Maria Helena Gonçalves, de 23 anos – João 

Pessoa, 307, apartamento 31, passava pelo local em direção 

ao trabalho, foi presa e recebeu um jato de gás lacrimogêneo 

no rosto. Tonta, Maria Helena caiu no meio da Rua Avaí e 

uma viatura da Brigada Militar passou por sobre suas pernas. 

Ela foi levada ao Hospital Pronto Socorro, onde foram 

constatadas fraturas nas suas pernas. Depois de engessada, foi 

levada ao DOPS.” (Folha da Manhã, 24/08/77, pg. central) 

Assim como a matéria anterior, nessa também é destacada a “inteligência” e as 

formas de resistência que os estudantes encontraram para contornar a repressão, citando 

a estratégia dos manifestantes de jogar as bombas de gás lacrimogêneo em poças 

d‟água, ou devolvê-las na direção dos policiais. Em vários momentos do texto são 

enunciados os instrumentos utilizados pela polícia para „dissolver‟ a manifestação, 

como “cassetetes, espingardas, metralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo”; além 

disso, o jornal dá destaque, mais de uma vez, ao apoio da população aos manifestantes 

(papéis picados e aplausos) e à violência da polícia contra pedestres. 

Esta página central da Folha da Manhã (reproduzida a seguir) traz um grande 

mosaico – ocupando mais da metade da área disponível da página – no qual se 

encontram cinco fotos da manifestação, todas elas mostrando cenas de pessoas sendo 

presas, registradas com teleobjetivas de um patamar distante.  As três primeiras fotos 

compõem uma sequência narrativa, na qual um mesmo jovem está sendo preso, 
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carregados por dois policias.
30

 A sequência dá movimento à cena, tornando possível 

resgatar o golpe de cassetete desferido pelo primeiro policial no jovem – já imobilizado 

–, que se curva e tenta, com uma das mãos, segurar o cassetete e aparentemente 

amenizar o impacto da agressão. Esteticamente, a edição parece ter como inspiração as 

sequências fotográficas inauguradas pelo jornal Última Hora – que introduziu a 

fotojornalismo moderno na imprensa diária brasileira na década de 1950 –, as quais 

foram analisadas por Suzana Louzada.
31

  

 
                                                           
30

 Mesma cena que aparece em uma já referida foto publicada pela ZH 
31

  LOUZADA, Suzana. Prata da Casa – fotógrafos e fotografia no Rio de Janeiro 1950/1960. Rio de 

Janeiro: Editora da UFF, 2013. 

Figura 22 – 

Recorte da pg. 

central da FM, 

24/08/77. 

Fonte: MCSHJC. 
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Logo abaixo da sequência, há mais duas fotos semelhantes: um jovem sendo 

preso e carregado com certa truculência por policias, portando cassetetes e capacetes. 

Na primeira foto, o estudante é segurando pelos cabelos, e também se encontra curvado, 

aparentemente por causa de um golpe de cassete. Na última foto, outro jovem é 

segurado – e, ao que parece, empurrado – por um policial. O plano mais aberto, e é 

possível ver uma linha de policias de costas ao fundo desta imagem.  

A legenda da sequência fotográfica enfatiza – novamente – que foram presos 

“estudantes, populares e jornalistas”, gerando uma incerteza em relação a quem está 

sendo detido – apesar de, pela idade e pelos trajes, aparentar serem estudantes. A 

legenda salienta, também, que “As manifestações começaram às 12h45min e 

continuaram até o anoitecer”. Já a legenda das fotos abaixo informa novamente que “a 

Brigada Militar mobilizou 2.500 soldados, que usaram dezenas de bombas de gás, 

cassetetes, escudos de acrílico e máscaras anti-gás”. Essas legendas parecem funcionar 

como uma síntese da reportagem: contextualizam a manifestação e dão destaque para as 

prisões e para a repressão. Resumem, também, o que foi abordado nas nove fotografias 

publicadas pela FM: a ação da polícia, os instrumentos repressivos por ela utilizados 

para dissolver a passeata, as prisões decorrentes.  

Na edição do dia 25 de agosto, a FM traz mais duas páginas com matérias sobre 

a repercussão da manifestação em Porto Alegre – uma delas informando que os 

estudantes de medicina da UFRGS entraram em greve, uma sobre os debates em torno 

da manifestação na tribuna da ALERS, outras sobre os atos em São Paulo, em 

Campinas e na UnB. Há três fotos da manifestação em São Paulo: uma delas da linha de 

frente da manifestação, com os estudantes segurando uma faixa escrita “Fim as prisões, 

torturas e assassinatos”, outras duas fotografias mostrando a ação violenta da polícia – 

próximas àquelas publicadas na edição anterior, da manifestação em Porto Alegre. Entre 

as matérias, destaca-se graficamente na página uma informando que a polícia mobilizou 

20 mil homens em São Paulo, mas que “ainda assim não conseguiu impedir a 

manifestação”. As outras cinco matérias que compõem a página intitulam-se: “Vários 

jornalistas foram espancados e levados à prisão”, “Violência na repressão aos alunos em 

Campinas”, “Para o Ministro, terça foi de absoluta calma”, “Sindicato divulga nota de 

protesto contra detenções”, transcrevendo documento do Sindicato dos Jornalistas. Mais 

uma vez, há um grande contraste em relação à linguagem a aos assuntos das matérias 

publicadas nesse mesmo dia pela ZH. 
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III 

O ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

Os acervos fotográficos dos jornais Correio do Povo
32

 e Zero Hora também se 

constituem como importantes fontes para a pesquisa, contribuindo para a análise da 

atuação dos fotojornalistas nas manifestações em questão: o seu posicionamento, as 

temáticas mais recorrentes fotografadas, as opções estéticas no enquadramento e na 

expressão fotográfica, as diferenças de estilo entre os fotojornalistas, o uso de lentes, o 

desenvolvimento da cobertura, etc.
 
A consulta aos acervos permite, também, uma 

reflexão a respeito da escolha das fotografias operada pela redação e/ou pelos editores 

do jornal. Ou seja, do universo de todas as imagens produzidas pelos fotojornalistas, e 

que estavam disponíveis aos repórteres de texto e editores do jornal, o que optou-se por 

mostrar e o que ficou relegado à invisibilidade. Tais reflexões nos auxiliam a entender, e 

comparar, de que forma a ZH e a FM procederam na construção de uma narrativa visual 

– de um padrão de representação visual – sobre a manifestação analisada. 

Tanto o acervo fotográfico do CP quanto o da ZH possuem uma pasta temática 

intitulada “Manifestações estudantis 1977”, na qual se encontram, respectivamente, 7 e 

5 folhas de contatos e algumas fotos ampliadas sobre o ato do III Dia Nacional de Lutas 

de Lutas pelas Liberdades Democráticas em Porto Alegre.
33

 Há também algumas folhas 

de contatos de outras três manifestações estudantis que ocorreram dentro do campus 

central da UFRGS naquele ano e, no caso da ZH, uma folha de contato de uma 

manifestação no campus da UFPel. O próprio fato de existir uma pasta temática já 

revela que tais eventos foram considerados relevantes o suficiente para assim serem 

indexados.
34

 Em ambos os acervos, as folhas de contatos fazem referência a uma 

                                                           
32

 O Correio do Povo é, atualmente, o depositário de todo o acervo fotográfico do Grupo Caldas Jr., que 

na década de 1970 publicava três jornais diários: Correio do Povo, Folha da Tarde e Folha da Manhã.  
33

 Nos acervos analisados, as folhas de contato são imagens positivadas não ampliadas dos negativos, 

coladas em uma folha de papel rígida e dispostas em até 8 tiras com 6 negativos em cada, seguindo a 

ordem do rolo de filme utilizado pelo repórter fotográfico. Para cada acontecimento coberto pelo 

fotojornalista há uma ou duas folha de contato – não se mistura em uma mesma folha eventos distintos, 

nem material de diferentes repórteres fotográficos. A folha de contato era a principal ferramenta utilizada 

pela redação e pelos editores para selecionar as imagens que seriam publicadas no jornal, podendo o 

editor ainda solicitar a revelação ampliada de algumas imagens para auxiliar na decisão final. Estas 

mesmas folhas de contato foi o que pude analisar nos arquivos. Mesmo com lupa, o tamanho pequeno das 

imagens (35x24mm) dificulta a análise de detalhes do conteúdo e da expressão das fotografias. 
34

 Nem todos os acontecimentos recebiam tal tratamento no arquivo: pelo que pude perceber, eram 

criadas pastas exclusivas para temáticas que mereceram um número significativo de negativos, ou que 
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numeração de negativos, os quais se encontram resguardados separadamente – e só 

acessíveis à equipe interna. Nenhum dos arquivos permite que se fotografem as folhas 

de contato – é possível apenas manuseá-las e tomar notas; além disso, só se tem acesso 

aos negativos escaneados em alta resolução das imagens que forem adquiridas para o 

uso. 

Figura 23 - Exemplo de folha de contato.
35

  

 

 

                                                                                                                                                                          
eram requisitadas com mais frequência para nova publicação pela redação do jornal, conforme o critério 

das pessoas responsáveis pelo arquivo na época. No caso do acervo da Zero Hora, a inexistência de uma 

pasta temática exclusiva torna quase impossível que se localize negativos dos anos 1960 e 1970. O 

Correio do Povo possui outro meio de busca que permite encontrar as fotos: cadernos com a descrição 

diária do deslocamento de todos os repórteres fotográficos, indicando o profissional, a temática da 

cobertura e o número do negativo. 
35

 Imagem para fins ilustrativos, reproduzida de:  https://br.pinterest.com/pin/211598882470020088/  

Os acervos fotográficos de Zero Hora e Correio do Povo não permitem a reprodução das folhas de 

contato, que trazem algumas diferenças em relação a essa (principalmente a identificação do 

acontecimento.  

https://br.pinterest.com/pin/211598882470020088/
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O setor de arquivo do Grupo Caldas Jr. tinha, naquela época, um cuidado maior 

em armazenar as folhas de contato, preservando a autoria das imagens; a ZH, por sua 

vez, não possui registros dos fotógrafos nas folhas de contato – em alguns casos, tais 

registros se encontram no acervo de negativos, ao qual não pude ter acesso; em outros, 

não foi feito registro, ou foram registrados mais de um nome.
36

 Em razão disso, 

sabemos que o setor de fotojornalismo do então grupo Caldas Jr. enviou 4 fotógrafos 

(José Doval, João Carlos Rangel, Abelardo e Lois)
37

 para cobrir a manifestação em 

questão, os quais fizeram uso de 7 rolos de negativos de 36 poses, totalizando cerca de 

200 fotos – uma média muito acima de todas outras manifestações estudantis 

fotografadas pela equipe entre 1977 e 1979. Já a ZH enviou pelo menos três fotógrafos 

(Olívio Lamas, Luiz Ávila e Armênio Abascal) para a cobertura da manifestação, os 

quais fizeram uso de cerca de 150 negativos – também em quantidade superior ao das 

demais manifestações.
 38

 

No caso do Acervo do Correio do Povo, que informa os autores das fotografias 

já na folha de contato, é possível perceber as diferenças na atuação de cada fotógrafo. 

Os fotógrafos José Doval e João Carlos Rangel, por exemplo, cobriram a manifestação 

desde o início, estando em vários momentos bem próximos aos acontecimentos. 

Enquanto o primeiro se posiciona preferencialmente ao lado ou logo atrás dos 

manifestantes, o segundo está ao lado ou um pouco antes da tropa de choque. Ambos os 

fotógrafos se deslocam bastante – de cima a baixo da Av. João Pessoa e na Av. Osvaldo 

Aranha –, cobrindo os acontecimentos por diversos ângulos.
 

Entre os principais 

assuntos retratados por eles estão: os manifestantes e suas faixas, enquadrados 

frontalmente; a tropa de choque soltando gás, jatos d‟água e avançando sobre os 

estudantes ou pedestres. É de autoria de José Doval a foto da capa da edição da FM do 

dia seguinte à manifestação, além das duas fotos da segunda página da reportagem. Já 

os fotógrafos Lois e Abelardo, chegaram depois na manifestação, e permaneceram mais 

distantes aos eventos. O primeiro deles, se posicionando atrás do cordão da tropa de 

choque na Av. João Pessoa, onde é a atual Praça Argentina, fez diversas fotos de 

                                                           
36

 Em ambos os acervos, o verso das folhas de contato traz informações sobre o acontecimento 

fotografado – em geral, uma frase identificando o acontecimento, mas às vezes trazendo nomes de alguns 

personagens retratados e subsídios para compreender os assuntos tratados nas imagens. No caso do acervo 

do Correio do Povo, o verso da folha de contatos traz também a informação de em qual, ou quais, dos três 

veículos do antigo Grupo Caldas Jr as fotografias foram publicadas. 
37

 Não encontrei os sobrenomes desse dois últimos. 
38

 Informados pelo CDI-ZH ao adquirir direitos autorais dessas imagens para publicações do livro Não 

Calo, Grito - memória visual da ditadura civil-militar no Rio Grande do Sul (RODEGHERO, C.; 

GUAZZELLI, D.; DIENSTMANN, G. Opus cit.). 
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estudantes sendo presos e agredidos pela polícia, as quais foram publicadas na narrativa 

fotográfica da pg. central. Já Abelardo fica do outro lado, em cima do Viaduto 

Imperatriz Leopoldina, entre a Av. João pessoa e a Av. Loureiro da Silva, e também no 

andar intermediário de um prédio das redondezas, pegando a manifestação em um 

ângulo panorâmico – nenhuma das quais foi publicada pela FM. Ressalta-se, então, a 

atuação simultânea dos fotojornalistas e a aparente divisão de áreas de atuação, ficando 

dois fotógrafos mais próximos aos acontecimentos, e dois fotógrafos mais distantes, um 

em cada extremo da avenida. 

 Tanto os fotojornalistas do Grupo Caldas Jr. quanto os da ZH mantiveram, em 

geral, certa distância da manifestação (alguns profissionais estando bem mais distantes 

do que outros) e fizeram um uso maior de lentes teleobjetivas; contudo, em certos 

momentos, alguns dos fotógrafos se aproximaram um pouco mais da manifestação, e 

fazem uso de lente normal ou de teleobjetiva curta.
39

 A atuação violenta da tropa de 

choque, a vigência do AI-5 e a chuva podem ter sido os principais motivos para certa 

prudência no posicionamento. A largura da Av. João Pessoa, a declividade do terreno e 

desobstrução de um amplo campo de visão possibilitado pela interrupção do tráfego 

ocasionada pela manifestação possibilitou que, mesmo à distância, excelentes fotos 

fossem produzidas, capturando detalhes impactantes da ação da polícia e dos 

manifestantes. A abundância de boas composições talvez explique o grande espaço que 

as fotografias da manifestação em Porto Alegre conquistaram nas publicações do 

sudeste do país.
40

  Apesar da aparente cautela, segundo a já analisada reportagem da FM 

seis jornalistas teriam sido presos, e conforme a foto publicada pela ZH jornalistas 

foram agredidos pela polícia.  

Quanto à cobertura fotojornalística da Zero Hora, as folhas de contatos também 

demonstram a busca por diferentes ângulos de visão do acontecimento, evidenciando 

um deslocamento dos fotógrafos por vários pontos da manifestação. Eles se posicionam 

                                                           
39

 Nome dado as lentes que possuem um ângulo de reprodução próximo ao ângulo do campo central de 

visão do olho humano (de 40 a 60º). Por conta disso, elas produzem imagens que possuem uma 

perspectiva que parece mais “natural” ao que comumente enxergamos. Nas câmeras com negativo/sensor 

de 35mm (as mais utilizadas por repórteres fotográficos da época e de hoje em dia) equivale a lentes de 

50mm, a qual teve seu uso consagrado por grandes nomes da fotografia documental e fotojornalismo, 

como Robert Capa e Henri Cartier-Bresson e outros. 
40

 Na revista Veja e no jornal O Estado de São Paulo as fotos da manifestação em Porto Alegre chegam a 

ganhar mais destaque do que as imagens da manifestação que ocorreu em São Paulo no mesmo dia. 
40

 Na revista Veja e no jornal O Estado de São Paulo as fotos da manifestação em Porto Alegre chegam a 

ganhar mais destaque do que as imagens da manifestação que ocorreu em São Paulo no mesmo dia. 
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ora atrás da tropa de choque, ora atrás dos manifestantes, em alguns momentos ao seu 

lado, outros em cima do viaduto ou da janela de algum edifício das redondezas; fazem 

tanto tomadas mais gerais de toda a manifestação, quanto planos médios, enfatizando 

algum assunto.  

Na análise das folhas de contato pude perceber certa homogeneidade nas 

temáticas abordadas pelos fotojornalistas de ambos os veículos ao cobrirem a 

manifestação – apesar das diferenças de estilo, posicionamento e composição 

fotográfica. Entre os assuntos mais tratados prevalece o da repressão à manifestação, 

registrada a partir de diversos ângulos e aspectos: a ação da tropa de choque, soltando 

gás e jatos de água nos manifestantes, avançando pela avenida e provocando a fuga dos 

estudantes, desferindo golpes de cassetete, portando instrumentos repressivos, como 

espingardas e cassetetes. Há, também, várias fotografias que têm por assunto a prisão de 

estudantes pela polícia; algumas imagens das agressões ou transtornos que a ação da 

Brigada impôs aos pedestres e jornalistas; além de algumas fotos que visam à 

caracterização da manifestação em planos gerais ou médios. Os já mencionados 

fotógrafos Antônio Vargas e Ricardo Chaves – das sucursais de O Estado de São Paulo 

e da Veja, respectivamente – também abordaram a repressão como principal assunto de 

suas fotografias, e capturaram de diversos ângulos as bombas de gás, jatos d‟água, 

avanço da tropa de choque (mostrando cassetes, escudos, máscaras de gás, etc.), as 

prisões de estudantes e as cenas de violência cometidas pela polícia.
41 

É importantes tecermos algumas reflexões acerca da relativa proximidade de 

temas tratados pelos jornais analisados e suas equipes fotojornalísticas. O sociólogo 

Pierre Bourdieu argumenta que o campo jornalístico sofre forte influência do mercado, 

e a concorrência proveniente dessa lógica leva a uma uniformização das notícias de 

acordo com os êxitos mercadológicos.
42

 A pauta da retomada das manifestações 

estudantis já vinha sendo explorada pela imprensa do sudeste nas grandes manifestações 

que por lá ocorreram no primeiro semestre de 1977, em reportagens que contavam com 

um número significativo de fotografias. Embora fuja dos nossos propósitos de análise, 

uma rápida consulta no acervo on-line da Veja, da Folha de São Paulo e do O Estado de 

São Paulo mostrou que as temáticas da prisão de estudantes e dos conflitos gerados na 

                                                           
 41

 Como pude perceber na pesquisa nos acervos pessoais desses fotógrafos na escrita do livro Não Calo, 

Grito: memória visual da ditadura civil-militar no Rio Grande do Sul. 
42

 BOURDIEU, Pierre. Opus cit. 
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repressão à manifestação por parte da polícia tinham sido pontos importantes da 

cobertura que esses veículos fizeram do II Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas (15/06/77).  

Desta forma, havia tanto uma expectativa de que ocorressem prisões e conflitos 

com a polícia na manifestação do III Dia Nacional de Lutas em Porto Alegre quanto 

uma atuação da grande imprensa no sentido de narrar e mostrar essas questões. Caso um 

veículo de imprensa não mostrasse as prisões de estudantes e a atuação repressiva da 

polícia que seus concorrentes veiculavam isso poderia acarretar em perda de 

credibilidade e de clientes. Isso poderia explicar porque essas temáticas tiveram grande 

destaque na cobertura feita pela imprensa gaúcha.  

Levanto algumas hipóteses para compreender, no caso específico da 

manifestação analisada, a relativa proximidade na cobertura feita por diferentes equipes 

de repórteres fotográficos: a pressão pelo furo jornalístico, que leva a um 

constrangimento profissional de não ter uma imagem chocante que a concorrência 

conseguiu, fato também mencionado nas entrevistas com repórteres fotográficos que 

analisarei no segundo capítulo; a busca pelo conflito, por cenas violenta e impactantes 

que exerçam forte atração visual sobre os leitores; a influência e inspiração no trabalho 

dos pares – ao ver um colega fotografando um assunto importante, certa tendência a 

fotografa-lo também. Acredito que tanto a competição quanto as relações de amizade e 

proximidade entre os repórteres fotográficos, colegas de profissão, sejam importantes 

para analisarmos o desenvolvimento da cobertura fotojornalística.  

Essa relativa homogeneidade de assuntos tratados pelos repórteres fotográficos 

durante a manifestação fica ainda mais gritante em duas situações específicas, na qual a 

proximidade é também física. O primeiro caso é o da cena da estudante com a bandeira, 

capturada, como vimos, por quatro repórteres fotográficos de veículos diferentes. O 

segundo é as cenas de prisão: repórteres fotográficos da Caldas jr. e da Zero Hora 

dedicaram um rolo de filme para sequências das prisões de estudantes, que ocorreram ao 

final da manifestação. Ambos estavam no mesmo local – atual Praça Argentina –, com 

teleobjetiva, e fotografaram, de ângulos muitos próximos, as mesmas prisões. A Folha 

da Manhã decidiu publicar uma sequência fotográfica na página central, com cinco 

imagens, e Zero Hora publicou uma única imagem. Há uma grande semelhança entre a 

foto da prisão publicada no interior de ZH e uma das fotos publicadas pela FM: 
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Os momentos de maior proximidade entre os repórteres fotográficos, destacados 

acima, foram pontuais e intercalados por momentos de distanciamento entre eles, de 

deslocamento para outros lugares buscando ângulos distintos, como pude perceber nas 

folhas de contato. Contudo, mesmo nessas situações, as temáticas mais recorrentes das 

imagens são cenas de conflito, decorrentes da atuação da polícia na repressão aos 

estudantes, jornalistas e pedestres, ou cenas de contextualização da manifestação, em 

planos mais abertos. Os fotojornalistas de ambos os jornais buscavam, parece-me, fazer 

uma ampla cobertura da manifestação, sem deixar de enfatizar algum assunto que 

Figura  24 - À esquerda, ZH, recorte da 

pg. 26; abaixo FM, recorte da pg. 

central, 24/08/77. 

Fonte: MCSHJC. 
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julgavam mais importantes. Dava-se, assim, uma gama variada de opções para que os 

editores fizessem a seleção final das fotografias a serem publicadas. 

Para concluir, é fundamental destacar que apesar das notáveis semelhanças das 

temáticas abordadas na cobertura e de algumas cenas fotografadas, há grandes 

diferenças de estilo e expressão fotográfica entre os fotojornalistas. Em se tratando de 

fotografia, mesmo uma pequena mudança de ângulo, foco ou composição, passagem de 

alguns décimos de segundo no momento da captura, faz toda a diferença entre uma foto 

dispersiva ou uma imagem impactante, que sintetiza um assunto, constrói um 

significado e expressa um sentimento sobre um acontecimento.   

Contudo, é fato significativo que, apesar das proximidades entre a cobertura 

fotojornalística de ambas as equipes, as narrativas construídas pelos jornais serem tão 

diferentes. No caso do grupo Caldas Júnior, as fotografias produzidas por uma mesma 

equipe de fotojornalistas servia aos três jornais da empresa – os quais tinham linhas 

editorias muito distintas.
43
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 Foge aos propósitos da presente pesquisa, mas cabe mencionar que o Correio do Povo e a Folha da 

Tarde tinham posturas mais conservadoras e próximas ao regime. Uma rápida análise dos exemplares 

destes jornais do dia 24/08/79 constatou narrativas textuais e visuais bem distintas daquelas encontradas 

na Folha da Manhã. 
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IV 

AS FOTOGRAFIAS 

 

Passaremos, agora, a uma análise mais aprofundada e comparativa da narrativa 

fotográfica publicadas por ZH e FM, para, a seguir, tecer algumas reflexões sobre as 

práticas e usos do fotojornalismo nestes veículos. Partindo do específico para o geral, 

tentaremos, ao longo da dissertação, examinar a questão de como estes veículos de 

imprensa se inserem – e agem – nesse contexto onde as manifestações pela democracia 

passam a tomar as ruas.  

De um total de nove fotografias da manifestação do Dia Nacional de Lutas 

publicadas pela FM, seguindo a ordem de apresentação do jornal, vemos, três imagens 

que mostram o avanço da repressão: na capa, o policial soltando gás lacrimogêneo indo 

ao encontro de um grupo de estudantes; no interior do periódico, os policias aparecem 

em grupo indo de encontro a um pedestre ou marchando em meio à avenida. Nestas três 

primeiras imagens o principal objetivo parece ser dar visibilidade à ação da policial e 

aos seus instrumentos repressivos (dando destaque a cassetetes, espingardas, 

fumegadores de gás, máscaras antigás, escudos). O fundo branco produzido pelo gás 

lacrimogêneo e ressaltado pelo elevado contraste dá contornos ainda mais dramáticos e 

impactantes às fotos. Há, após essas 3 imagens, a foto da menina com a bandeira, que 

simboliza a manifestação e dá a ela um tom patriótico. Por vim, temos cinco fotos que 

integram a sequência em mosaico da página central que nos mostram as prisões 

empreendidas pela polícia.  O tema central das fotografias publicadas pelo jornal, 

portanto, é a repressão policial: as prisões, as agressões e os instrumentos utilizados pela 

polícia. Com exceção da foto da bandeira, todas – todas! – as demais publicadas pelo 

jornal apresentam os manifestantes, jornalistas ou pedestres sendo atingidos pela 

repressão policial. A manifestação em si fica em segundo plano. A única imagem em 

que os estudantes aparecem em grupo é a da capa, ainda assim ao fundo e sendo 

dispersos por um policial que solta gás lacrimogêneo. Excetuando-se a foto da capa, os 

manifestantes aparecem sempre solitários. E na grande maioria das vezes sendo presos. 

Já os policias aparecem em dupla ou grupo em sete das nove fotografias publicadas.  
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As fotos publicadas pela FM estão em sintonia com um dos aspectos 

fundamentais da linha editorial da reportagem: a crítica à atuação da polícia, às prisões e 

violências por ela cometidas. Denuncia-se e dá-se visibilidade à repressão imposta pelo 

regime aos seus opositores – e aos jornalistas e pedestres que estavam em seu caminho. 

Não só a sintonia com a linha editorial do jornal, mas também o apelo visual parece ser 

um ponto fundamental na escolha das fotografias publicadas pela FM, conforme pode 

ser observado a partir da comparação das imagens publicadas com a das folhas de 

contatos.  Salta aos olhos o apuro estético, o impacto e a expressividade das fotografias 

publicadas pelo jornal. Ressalta-se, também, a qualidade do trabalho dos repórteres 

fotográficos que integravam o grupo Caldas Júnior – que na época possuía a maior 

equipe de fotojornalistas do sul do Brasil, alguns dos quais com uma destacada 

trajetória profissional. Esta questão pode ser também explicada pela presença de um 

editor de fotografia na Folha da Manhã – ou seja, a presença de um profissional da área, 

com experiência de atuação como fotojornalista, sendo responsável pela escolha das 

imagens fotográficas que compõem o periódico. Além da seleção, todas as imagens 

publicadas pelo jornal foram recortadas pelo editor, como pude perceber em pesquisa no 

acervo fotográfico do jornal. A recomposição das fotos pelo editor parece ter sido 

efetuada com a função de concentrar a imagem ao assunto principal retratado pelo 

jornal (a repressão), eliminando elementos dispersivos e, ao mesmo tempo, tornando-a 

visualmente mais impactante.
44

  

Contudo, cabe também mencionar que as fotografias não mostram alguns outros 

aspectos que estavam presentes no texto: as ações, faixas e expressões coletivas dos 

estudantes; a união e força coletiva da manifestação. Havia um número considerável de 

fotografias sobre essas temáticas disponíveis para serem selecionadas pelo editor de 

fotografia da Folha da Manhã, como a pesquisa desenvolvida no arquivo fotográfico 

tornou possível saber. Esta mesma opção editorial voltou a se afirmar na edição do 

caderno especial de retrospectiva do ano, que integrou a edição de 31 de dezembro de 

1977.  

                                                           
44

 A distância que os fotojornalistas em geral mantiveram dos acontecimentos também pode ser um fator 

que explique essa atuação incisiva da editoria, mas pelo que pude perceber em uma análise mais geral o 

recorte das imagens era prática corriqueira na edição tanto da Folha da Manhã quanto da Zero Hora. 
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       Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito Jose da Costa (MCSHJC). 

 

Há, nessa imagem, uma semelhança com a fotografia da menina segurando a 

bandeira: ambas mostram uma ou um estudante representando individualmente toda a 

manifestação. Por mais contraditório que possa parecer, acredito que a opção por essas 

imagens, ao invés de reduzir ou fragmentar o movimento, reforça a sua carga simbólica 

de resistência, a sua força. Ao ser apenas uma ou um estudante a enfrentar, de forma 

pacífica, um grande contingente de policiais armados, exalta-se a coragem da(o) 

primeira(a) e truculência do segundo, construindo uma certa empatia em torno da(o) 

manifestante em imagens impactantes de vulnerabilidade e força que constroem um 

símbolo da luta e da resistência contra o regime. 

 A Zero Hora, por sua vez, dá uma visibilidade maior à manifestação, mostrando 

estudantes reunidos em seis das dez fotografias publicadas.
45

 Nas quatro imagens em 

que claramente aparecem, os estudantes estão: de costas e distantes nas duas primeiras – 

a da capa e a de abertura da página central; de lado na terceira foto, em que aparecem 

                                                           
45

  Embora duas delas sejam tão pequenas que mal se possa vê-los, na já analisada página que aborda a 

manifestação do Dia Nacional de Lutas em outras cidades do país.  

Figura 25 - FM, suplemento especial de fim de ano, 31/12/77. 
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dentro do campus da UFRGS, contido pelas grades e olhando na direção contrária à 

câmera; de frente na quarta imagem, onde um grupo de cerca de 20 estudantes está 

correndo em direção à câmera, com três pelotões do Choque e um caminhão avançando 

em sua direção ao fundo. Desta forma, apesar de mostrar os estudantes reunidos, há uma 

ênfase nos momentos que estão de costas e/ou dispersos. A análise do acervo do Centro 

de Documentação e Imagem do jornal (CDI-ZH), contudo, nos mostram a presença de 

um número significativo de fotografias retratando, em maior proximidade, a 

manifestação: fotos frontais, planos médios pegando expressões dos estudantes, suas 

faixas, uma estudante segurando a bandeira do Brasil sobre o rosto, ou planos mais 

abertos mostrando um grande grupo de estudantes reunidos e suas ações. Estava 

também disponível para o editor da ZH fotos mais impactantes da violência policial, em 

composições mais próximas pegando nuvens de gás lacrimogêneo, retratando com 

maiores detalhes a ação da tropa de choque, os instrumentos repressivos (cassetes, 

escudos, máscaras anti-gás, espingarda, fumegadores de gás), ou mostrando cenas mais 

violentas do avanço da Brigada sobre os estudantes.  

Comparativamente à FM, a ZH, tanto no texto quanto nas imagens visuais, dá 

menos destaque à violência da repressão. Das fotos publicadas na ZH apenas uma – 

pequena e quase incompreensível – mostra o gás lacrimogêneo, enquanto na FM ele está 

visível em três das nove fotos publicadas. A ZH, por sua vez, dá ênfase aos jatos d‟água 

lançados sobre os manifestantes em duas fotos, enquanto na FM ele não aparece em 

nenhuma; máscara anti-gás aparecem em uma imagem de ZH e duas de FM – e em 

planos com mais destaque. As imagens dos policiais fumegando gás lacrimogêneo ou 

dos rostos dos policias cobertos por máscaras – remetendo a cenas de guerras – 

publicadas pela FM têm um efeito mais crítico à repressão do que aquelas que mostram 

o uso de jatos d‟água em terceiro plano, publicadas pela ZH. Policiais portando 

cassetetes estão visíveis em oito das nove imagens da FM, e apenas quatro das dez 

imagens da ZH; a FM dá a ver a maquina de dispersar gás e uma espingarda, ausentes 

na ZH. Em 60% das fotos da FM há um manifestante, jornalista ou pedestre sofrendo 

alguma agressão direta – golpe de cassete – pela polícia; na ZH isso ocorre em apenas 

20% das imagens. Em cinco das nove fotografias da FM há pessoas sendo presas pela 

polícia, na ZH apenas duas das dez fotos mostram cenas de prisão. Além disso, na foto 

de capa da ZH que mostra o jovem sendo preso ele se encontra com as mãos na cabeça, 

como que “rendido”, sendo conduzido pelo policial sem aparentar conflito, enquanto 
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nas fotos da FM os estudantes, ao serem presos, sempre estão em movimento, sofrendo 

algum tipo de agressão ou tentando escapar ou resistir a prisão de alguma forma. 

 

Tamanho das fotos 

T Folha da Manhã Zero Hora 

1/16 à 1/8 de página 0 4 

1/7 à 1/4 de página 6 3 

Mais de 1/4 de página 3 3 

Pessoas retratadas 

T Folha da Manhã Zero Hora 

Estudantes reunidos 1 6 

Estudante individual 6 2 

Policial individual 1 0 

Policiais reunidos 7 8 

Pedestre ou jornalista 1 2 

 

Objeto das fotos 
46

 

T Folha da Manhã Zero Hora 

Jatos d’água 0 2 

Gás lacrimogêneo 3 1 

Dispersores de gás 1 0 

Cassetetes 5 2 

Armas de fogo 1 0 

Máscaras de gás 2 1 

Faixas e bandeiras dos estudantes 1 1 (parcial) 

 

                                                           
46

 Tabelas livremente inspiradas em: MAUAD, Ana Maria. Por uma história fotográfica dos 

acontecimentos contemporâneos, Rio de Janeiro, 30 de junho de 1987. Revista Tempo & Argumento, 

Florianópolis, v.8, n.17, p. 90-133. Jan./abr. 2016. 
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Em relação ao uso da fotografia pelos jornais, é perceptível a intenção da ZH de 

elaborar uma narrativa visual que seguisse a ordem cronológica construída pela matéria 

principal. As imagens são empregadas em sintonia com a linha editorial da reportagem, 

e do jornal como um todo: colaboram para a construção de um ideal de objetividade e 

imparcialidade – que fundamentam o jornalismo informativo. Há uma preferência e 

publicar imagens em planos médios ou abertos, contextualizando tanto a ação da polícia 

na repressão à manifestação – mas sem muita violência – quanto à ação dos estudantes –

mesmo que de costas. Também há certa coesão entre fotografia e texto no caso da FM, 

que emprega as imagens visuais, se aproximando dos pressupostos editoriais de um 

jornalismo interpretativo.
47

 Ao invés de dar contorno cronológico e factual à 

manifestação, as fotografias são utilizadas pela FM de forma temática, visando construir 

uma narrativa crítica à repressão policial. O periódico dá preferência por publicar fotos 

com planos mais fechados, dando expressão visual às temáticas das prisões e das 

violências praticadas pela Brigada Militar – abordadas também no texto–, e acaba 

relegando ao segundo plano a ação dos estudantes na manifestação – dando pouca 

visibilidade a aspectos importantes da reportagem.  

 

 

V 

EPÍLOGO 

 

Nos subcapítulos anteriores fizemos uma análise das representações sobre a 

manifestação do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas construídas 

pelas reportagens da Folha da Manhã e da Zero Hora. Texto e fotografias foram 

trazidos de forma conjunta, seguindo a ordem de leitura estipulada pelo jornal.  O foco 

na análise qualitativa e na apresentação em detalhes da manifestação e das reportagens, 

empreendida nas primeiras páginas, teve também por objetivo aproximar o leitor dos 

acontecimentos analisados e das especificidades da narrativa e pressupostos editorias 

                                                           
47

Aprofundaremos a análise dos pressupostos editoriais da Zero Hora e Folha da Manhã e as reflexões a 

respeito do jornalismo informativo e jornalismo interpretativo no próximo capítulo. HENN, Ronaldo. 

Opus cit.  



105 
 

que guiavam esses jornais. Foi feito, também, um esforço no sentido de construir uma 

narrativa que resgatasse a visualidade da época, com a inserção das fotos doadas por 

repórteres fotográficos ou adquiridas dos acervos dos jornais, além da reprodução das 

páginas dos periódicos, deixando o leitor familiarizado com os objetos de análise sobre 

os quais me debruço. A presença dos textos e das imagens dos jornais possibilita, ainda, 

que o leitor participe da interpretação que propus ao longo da análise qualitativa das 

fontes, ou até mesmo que tenha condições de construir interpretações distintas das 

minhas, com base em outras leituras e/ou outras problemáticas de investigação. 

Cabem, agora, mais algumas palavras para resgatar a manifestação que 

abordamos ao longo desse capítulo ao seu contexto mais amplo. Posteriormente, no 

terceiro capítulo, retornaremos a uma revisão bibliográfica sobre o assunto. A questão 

estudantil se tornara um verdadeiro barril de pólvora para o regime no ano de 1977. 

Com o fortalecimento das tendências estudantis de esquerda e retomada dos diretórios 

acadêmicos, grêmios estudantis e diretórios centrais dos estudantes, o movimento 

estudantil se torna mais atuante e passa a desenvolver encontros nacionais e articulações 

em nível regional e nacional.  Apesar das proibições da segurança pública, da vigência 

do AI-5 e dos decretos 288 e 477 – que impunham severas restrições e punições à 

atuação política dos estudantes –, os estudantes teimaram em tomar as ruas para exigir 

liberdades democráticas.  

A retomada das ruas pelos estudantes e a expressiva cobertura a ela dada pela 

imprensa, com a publicação de um grande número de imagens, se inserem em um 

contexto onde se fortaleciam os setores de oposição ao regime, a luta pela democracia e 

as críticas à perseguição política. O campo democrático passou, cada vez mais, a se 

tornar polo aglutinador de uma variada gama de atores e demandas sociais, desde 

setores liberais até aos mais à esquerda do espectro político. A flexibilização da censura 

e a sinalização de medidas de “distensão” por parte do regime também favoreceu a 

atuação das entidades e setores de oposição à ditadura. Nesse contexto ocorre também o 

fortalecimento de um posicionamento crítico às prisões arbitrárias dos opositores do 

regime, principalmente após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e com o 

reforço da pauta dos Direitos Humanos no plano internacional impulsionado por Jimmy 

Carter, que assume a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 1977. Além disso, o 

surgimento de uma vigorosa crise econômica no Brasil na segunda metade da década de 

1970 significou um esgotamento do projeto desenvolvimentista implantado pela 
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ditadura, com uma consequente perda de apoio por parte de alguns setores da elite 

econômica que vinham legitimando o regime. Nesse período ocorre uma disparada da 

inflação, desvalorização cambial e queda nas taxas de crescimento do PIB, 

acompanhadas de carestia e mais arrocho salarial pra classe trabalhadora. Isso ajudou a 

“inflamar” os movimentos sociais, ensejando grandes manifestações e uma vigorosa 

atuação dos movimentos sindical e popular a partir de 1978.   

O ato fotográfico propicia uma ruptura na duração: ele seleciona e compõe um 

fragmento, um recorte do/no espaço e do/no tempo; a composição fotográfica ordena o 

visual; como representação visual, ela constrói sentidos, significados e emoções acerca 

dos acontecimentos, que seguem seu incessante fluxo. A ocupação das ruas, durante 

algumas poucas horas, pela manifestação estudantil, capturada e composta em imagens 

visuais que perduram, deu visibilidade a está inovação na cena política brasileira, 

conquistando vasta circulação na imprensa regional, prêmios de fotografia, e ganhando 

significativo destaque em importantes veículos da grande imprensa do sudeste do país.  

A prisão de opositores do regime e a ação repressiva da tropa de choque durante 

a manifestação foi temática buscada – de diferentes formas – pela grande maioria dos 

fotojornalistas cujos trabalhos pude analisar nos acervos. Algumas delas foram 

publicadas pela Folha da Manhã e pela Zero Hora, apesar das linhas editoriais, dos 

critérios de seleção das imagens e das narrativas textuais de ambos os jornais serem 

bastante distintas, conforme pudemos analisar.  

A manifestação do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas em 

Porto Alegre se tornou, no Rio Grande do Sul, o primeiro passo em direção a retomada 

das ruas pelos movimentos sociais que passaram a lutaram pela democracia no país. 

Ainda seriam necessários dois anos para que essa forma de atuação política se tornasse 

corriqueira em nosso estado: até o início do segundo semestre de 1979, poucas 

manifestações de oposição ao regime voltaram a tomar as ruas gaúchas. O mês de 

agosto de 1979 é marcado por um boom de manifestações, trazendo novos atores a cena 

pública gaúcha e inaugurando uma nova etapa de luta contra a ditadura, assunto do 

terceiro capítulo desta dissertação. Agora convém aprofundarmos algumas reflexões 

sobre os periódicos analisados, suas linhas editorias, e o lugar ocupado pelo 

fotojornalismo e pelos fotojornalistas nesses veículos de imprensa, temáticas do nosso 

segundo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

O FOTOJORNALISMO E A IMPRENSA 

 

O acontecimento histórico, esquecido numa noite, 

cintila a partir do dia seguinte com o orvalho do novo 

e não é mais, portanto, um pano de fundo no relato 

do narrador, mas sim uma surpreendente aventura 

que se desenrola no segundo plano da banalidade, 

demasiadamente familiar, da vida privada. 

Milan Kundera, O Livro do Riso e do Esquecimento. 

 

 

O objeto do segundo capítulo serão os veículos de imprensa pesquisados, os 

fotojornalistas que neles atuaram e as práticas e relações sociais envolvidas no processo 

de construção de representações visuais por meio do fotojornalismo. Para analisar essas 

questões será fundamental refletir a respeito da organização interna da Zero Hora e  do 

grupo Caldas Júnior, a posição ocupada pelos fotojornalistas e seu nível de 

profissionalização, bem como a sua relação com os repórteres, editores e redatores do 

jornal, o processo pelo qual a imagem fotográfica passava pela imprensa (da seleção da 

pauta, à cobertura, revelação, seleção, tratamento, publicação). Serão aprofundadas 

algumas questões relacionadas à prática do trabalho de repórter fotográfico, mais 

especificamente sobre a cobertura das manifestações objetos desta pesquisa. Esta 

primeira etapa será realizada por meio da elaboração de entrevistas de história oral com 

fotojornalistas e com o responsável pelo arquivo fotográfico do grupo Caldas Júnior. Na 

segunda parte deste capítulo serão abordados os aspectos gráficos e editorias de Zero 

Hora e Folha da Manhã, partindo da análise das edições dos jornais, do 

desenvolvimento de uma revisão bibliográfica sobre esses veículos de imprensa e um 

aprofundamento teórico sobre o jornalismo. 
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I 

PERSONAGENS E NARRATIVAS 

Os repórteres fotográficos  

 

Tomo como ponto de partida a concepção de que o fotojornalismo compreende 

não apenas a atuação do repórter fotográfico, mas também a de todos os demais 

profissionais e práticas sociais envolvidas no processo que torna possível a publicação 

da imagem: o repórter responsável pela elaboração dos textos; o editor de fotografia – 

caso existisse – e os editores do jornal, os quais tinham o poder de determinar quais 

fotografias seriam ou não publicadas; o chefe de fotografia,  responsável por elaborar as 

escalas de quais fotojornalistas iriam cobrir que acontecimentos, podendo influenciar 

também na construção da pauta a ser fotografada. Para além desses, há também os 

laboratoristas e os arquivistas, muitas vezes esquecidos pelas pesquisas. Sem eles não 

seria possível a publicação e republicação das fotografias no periódico, nem o acesso 

que hoje temos ao material. O trabalho individual de cada um desses profissionais, e as 

relações de trabalho – mais ou menos harmoniosas ou conflituosas – entre eles, 

integravam a cadeia produtiva do fotojornalismo. Esta organização e segmentação do 

trabalho no veículo de imprensa, impulsionada com o advento do fotojornalismo 

moderno, obedecia a níveis hierárquicos e uma rede complexa de relações entre as 

categorias profissionais acima descritas. Acredito que a metodologia da história oral é a 

mais eficaz para aprofundarmos essas questões. 

Parto da concepção de que a entrevista de história oral é fruto de uma ação 

interativa do entrevistado com o entrevistado, com o objetivo de interpretar o passado.
1
 

A presença do entrevistador faz parte do documento. A iniciativa de sua realização parte 

do entrevistador, insere-se em uma determinada problemática de pesquisa por ele 

construída, visa dar conta de um roteiro de questões que são do seu interesse; ao mesmo 

tempo, ela sempre dependerá do interesse e das ações narrativas do entrevistado.  O 

                                                           
1
 A inspiração aqui vem de: ALBERTI, Verena. Ouvir Contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2004.; ALBERTI, Verena. Da “versão” a “narrativa” no Manual de história oral. História 

Oral, v. 15, n.2, p. 159-166, jul.-dez. 2012; DIAZ, Raul. Personaje e identidad narrativa. Horizontes 

antropológicos, v.5, nº 12, Porto Alegre, pg.-37-58, dez. 1999.  
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entrevistado transforma aquilo que foi vivenciado em linguagem, selecionando e 

organizando os acontecimentos de acordo com um determinado sentido, que é seu. 

Acredito que a história oral tem muito a ganhar distanciando-se da concepção de 

“depoimento”, de “versão”, e se aproximando da noção de “narrativa”, como 

desenvolvido por Verena Alberti.
2
 Uma fonte de caráter narrativo, interativo, mas que –

como todas as fontes  históricas – documenta uma realidade social. As entrevistas 

realizadas para esta pesquisa tiveram como base uma análise prévia das edições dos 

jornais e das folhas de contato do acervo fotográfico destes periódicos. Foi 

desenvolvido um roteiro com uma mesma estrutura para todos os entrevistados, com 

pequenos ajustes conforme cada caso.  

Para a presente pesquisa realizei entrevistas de história oral com um arquivista e 

com cinco repórteres fotográficos que tiveram atuação nos veículos de imprensa objeto 

desta dissertação. Entre os fotojornalistas entrevistados, dois deles se tornaram editores 

de fotografia da Zero Hora na década de 1980: Luiz Ávila e Gerson Schirmer. Durante 

a década de 1970 a ZH não possuía editor de fotografia. Do grupo Caldas Júnior foram 

realizadas entrevistas com dois repórteres fotográficos que tiveram atuação no final da 

década de 1970: José Doval e João Carlos Rangel.
3
 Todos eles atuaram na cobertura de 

– algumas – manifestações analisadas por esta pesquisa.     

Como a grande maioria de fotojornalistas gaúchos da época, Doval iniciou sua 

carreira no laboratório fotográfico de um veículo de imprensa diária local – o Jornal do 

Comércio – ainda bastante jovem – aos 16 anos.
 4

 Após algum tempo no laboratório, ele 

começou, aos poucos, a fotografar pautas internas na redação – visitas de políticos –, a 

cobrir pautas mais “simples”, como entrevistas, e a substituir repórteres fotográficos 

quando necessário. Com o tempo, foi aprendendo a profissão na prática, e se destacando 

com o resultado do próprio trabalho, logo se tornando repórter fotográfico. Após seis 

anos no Jornal do Comércio foi convidado, por Alberto Etchart, Editor de Fotografia da 

Folha da Tarde, a trabalhar na Caldas Júnior. A mudança de empresa, bem como a 

                                                           
2
 ALBERTI, Verena. Da “versão” a “narrativa” no Manual de história oral. História Oral, v. 15, n.2, p. 

159-166, jul.-dez. 2012; 
3
 Os editores de fotografia que trabalharam na Folha da Manhã nos anos 1970, Alberto Etchart e Assis 

Hoffmann, já faleceram. 
4
 Entrevista de História realizada por Gabriel Dienstmann com José Doval no “Bar do Alemão”, em Porto 

Alegre, dia 03/08/2016. 
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tentativa dos editores ou chefes de fotografia de trazer repórteres fotográficos que se 

destacavam, parece ter sido prática comum a época, podendo ser percebida em outras 

entrevistas que realizei. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/jose.d.fotografia?fref=ts 

 

João Carlos Rangel começou a trabalhar com 14 anos entregando panfletos de 

divulgação da Fotoflash, estúdio pioneiro de fotografias “instantâneas” – entregues em 

meia hora – com qualidade profissional no centro de Porto Alegre.
5
 Depois passou a 

trabalhar no laboratório do estúdio e também a fotografar.
 
Foi colega de trabalho de um 

laboratorista da Caldas Jr. que trabalhavam também no Fotoflash, e a convite dele passa 

a trabalhar no laboratório daquela empresa no início dos anos 1970. Em 1977, após 

quatro anos no laboratório, Rangel começou a atuar como repórter fotográfico da Caldas 

Jr., conquistando grande destaque profissional no ano seguinte, quando ganha o Prêmio 

                                                           
5
 Entrevista realizada com João Carlos Rangel, em sua residência, Porto Alegre, dia 20/07/2016.  

Figura 26 – Foto de José Doval na cobertura do campeonato mundial de clubes no Japão em 1983. 

 

https://www.facebook.com/jose.d.fotografia?fref=ts
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Esso de Fotografia, e posteriormente também o Prêmio Nikon de Fotografia.
6
 Tanto 

Doval como Rangel trabalhavam no Grupo Caldas Júnior no final dos anos 1970 e 

cobriram a manifestação do III Dia Nacional de Lutas em Porto Alegre, além de outras 

manifestações grevistas e estudantis do período. 

 

 

 

As entrevistas que realizei em conjunto com esses repórteres fotográficos 

trouxeram um panorama vasto sobre: a atuação profissional deles na época; as relações 

entre fotojornalistas, repórteres de texto e editores; a organização do trabalho no Grupo 

Caldas Júnior; o processo de produção fotojornalístico; as especificidades de cobertura 

das manifestações dos movimentos sociais e contrárias à ditadura. 

 Conforme José Doval, o Grupo Caldas Júnior tinha, na década de 1970, um 

editor de fotografia para cada um dos seus jornais – relembrando: Correio do Povo, 

Folha da Tarde e Folha da Manhã. Assis Hoffmann ocupava o posto na Folha da 

Manhã, enquanto Alberto Etchart na Folha da Tarde. Segundo essa e outras entrevistas, 

Assis Hoffman teria sido o primeiro editor de fotografia em atuação no Rio Grande do 

                                                           
6
 O Primeiro prêmio pela foto de um acidente envolvendo um soldado que aconteceu na festa da cavalaria 

no Rio Grande do Sul, o segundo com uma foto de uma manifestação estudantil em Porto Alegre no final 

da década de 1970, da qual não consegui apurar a data. 

Figura 27 - Frame da entrevista com João Carlos Rangel. 

 

Fonte – Entrevista de História Oral realizada por Gabriel Dienstmann , Porto Alegre, 20/07/2016. 
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Sul, tendo iniciado no começo dos anos 1970 e permanecido até a segunda metade da 

década na Folha da Manhã.
7
 Luiz Ávila, repórter fotográfico e posteriormente editor de 

fotografia da Zero Hora – cuja entrevista aprofundaremos a seguir – narra que a atuação 

de Assis na Folha da Manhã foi crucial para a valorização da fotografia e dos repórteres 

fotográficos na imprensa diária gaúcha. Hoffmann havia tido atuado como repórter 

fotográfico no jornal Última Hora de Porto Alegre no início dos anos 1960, se 

destacando na cobertura da Legalidade e dos conflitos políticos que marcaram as 

vésperas do golpe.  

Além de cada jornal do grupo Caldas Jr. ter seu próprio editor de fotografia, 

cada veículo da empresa tinha uma equipe própria de repórteres fotográficos, apesar de 

haver um único departamento fotográfico: 

 

“Doval: Eu trabalhava na Folha da Tarde. Uma equipe mais 

experiente trabalhava na Folha da Manhã. 

Gabriel: Mas como é que funcionava isso, porque o Caldas Jr. tinha 

um setor de fotografia só, né? 

Doval: Tinha. Mas tinha os fotógrafos que eram do Correio, da Folha 

da Tarde e da Folha da Manhã. 

Gabriel: Tinha uma divisão? 

Doval: Tinha, tinha. 

[...] 

Doval: os mais experientes eram do Correio do Povo.” 

 

Doval fala também da ascensão profissional e da existência de diferentes níveis 

salariais e de carga de trabalho para fotojornalista na Caldas Jr.. Os fotógrafos que se 

destacavam acabavam saindo da empresa e indo trabalhar em São Paulo ou no Rio de 

Janeiro, segundo ele. Rangel menciona a existência de uma espécie de plano de carreira, 

com a possibilidade de ascensão profissional na empresa, com diferentes níveis de 

                                                           
7
 João Carlos Rangel, Dirceu Chirivino e Luiz Ávila também abordam essa questão. Não consegui apurar 

o ano exato em que ele deixa a empresa, nem quem o substitui na editoria de fotografia na Folha da 

Manhã, mas encontrei indícios de que talvez tenha sido Alberto Etchart.  
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fotojornalistas (nível A, B, C), com um gradual acréscimo no salário, carga horária e 

com a conquista da cobertura de pautas mais importantes ou especiais (que 

demandavam viagem, por exemplo) à medida que o profissional ia progredindo na 

carreira.  

Sobre a atuação dos repórteres fotográfico na Caldas Jr., João Carlos Rangel e 

José Doval ressaltam que sempre, ou quase sempre, o profissional ia acompanhado do 

repórter de texto do seu respectivo jornal, o que parece ter sido prática comum na 

imprensa diária da época. Apesar da subdivisão, a equipe dos três jornais ia muitas 

vezes em conjunto cobrir a mesma pauta: 

 

 “Gabriel: E em geral, nesse período, por ser do grupo da Folha da 

Tarde, tu ia junto com os repórteres de texto desse jornal? 

Doval: Sim, e o pessoal da Folha da Manhã ia junto com os... Por 

exemplo: se pegava uma Kombi e ia dez caras, uns 4 ou 5 fotógrafos, 

dois da Folha da Manhã, dois da Folha da Tarde. 

Gabriel: Bah, iam de Kombi, é?” 

 

A relativa subdivisão do setor fotográfico da empresa não exercia limitação na 

seleção das imagens para publicação nos jornais. Doval destaca que os editores podiam, 

a seu critério, selecionar para a publicação o trabalho dos repórteres fotográficos de 

outros jornais da empresa. João Carlos Rangel também narra que o editor de fotografia 

tinha acesso a todas as folhas de contato e cabia a ele decidir qual imagem visual seria 

publicada; apesar disso, em geral as fotografias serviam para a reportagem do jornal no 

qual o repórter fotográfico estava atuando no momento. O cruzamento que fiz da análise 

das folhas de contanto do acervo fotográfico da empresa com as edições dos jornais 

aponta para que, pelo menos no caso da Folha da Manhã e das manifestações analisadas 

por esta dissertação, a seleção de fotografias para serem publicadas não se prendia à 

relativa subdivisão do departamento fotográfico. Por exemplo: José Doval, que informa 

ter trabalhado para Folha da Tarde, é autor da foto de capa e das três primeiras fotos da 

Folha da Manhã na reportagem sobre o III Dia Nacional de Lutas. A existência de um 

único departamento fotográfico e o acesso a todas as imagens pelos editores fazia com 

que fossem escolhidas as fotografias que os mesmos julgassem mais interessantes para a 
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construção narrativa de cada jornal. Por conta disso, estava disponível um amplo leque 

de imagens para os editores fotográficos da empresa – ao que tudo indica, o 

departamento fotográfico da Caldas Júnior era o maior do estado, contando com cerca 

de 25 repórteres fotográficos. 

 Conforme João Carlos Rangel, apesar da escolha das imagens ser feita pelo 

editor de fotografia, o repórter fotográfico tinha uma boa participação na decisão, 

podendo, caso tivesse interesse, fazer uma pré-seleção de fotos e mostrá-la ao chefe e ao 

editor de fotografia: 

“Rangel: Na verdade quando a gente fazia uma boa foto a gente 

mostrava pro chefe, ele aprovava ou não... 

 

Gabriel: Já levava ampliada? 

 

Rangel: É, isso mesmo, a gente já ampliava, tinha muito material 

disponível, papel... A gente ampliava e mostrava. Dependendo do 

assunto eles gostavam ou não, e daí levavam lá pro editor do Correio. 

E o cara aprovava ou não, mas a maioria eles aprovavam. 

 

Gabriel: Então o fotógrafo conseguia, digamos assim, ter uma boa 

participação na escolha da fotografia? 

 

Rangel: Sim, sim, boa participação. Ah, porque quando tu vinha da 

rua tu já sabia se tinha uma foto boa ou não, né.” 

 

Essa mesma questão é também narrada por José Doval: 

 

 “Gabriel: E como é que eram as relações com o editor de fotografia 

lá no... Com Alberto Etchart? 

Doval: Bah, sensacional, o cara era maravilhoso. Gente boa pra 

caramba. A gente chegava com ele [e ele perguntava:] „O que é que 

aconteceu lá‟ [e a gente respondia:] „Ah, aconteceu isso, e isso‟ [e ele 

falava] „Ó, se tu disser pra mim a foto que tu achou mais legal, que 

conta a história‟ [daí agente dizia:] „Ó, tem uma foto assim, assim, 

assim e assado.‟ 

Gabriel: Sim, sim. Tinha uma autonomia pra poder escolher a foto? 

Doval: Tinha, tinha. 
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Gabriel: E ele é que tinha a decisão final? 

Doval: Sim, por exemplo, num evento tipo esse aqui [pega as fotos de 

sua autoria da cobertura da manifestação do III Dia Nacional de 

Lutas em Porto Alegre, que estavam sobre a mesa], tu arrumava umas 

cinco seis fotos lá pra ele [Alberto Etchart], copiava e mostrava pra 

ele lá. Ele olhava, e: „ó, essa aqui eu quero, essa eu não quero.‟ 

Gabriel: E, vocês iam juntos com os repórteres de texto. Como eram 

as relações com esses repórteres? 

Doval: Ah, maravilhoso. Parceirão. Temos amizade até hoje, né. Até 

hoje.” 

 

Todos os entrevistados narram terem estabelecidos, em geral, boas relações com 

os colegas repórteres fotográficos e, em geral, com repórteres de texto e editores.  A 

entrevista com João Carlos Ragel também trouxe narrativas interessantes sobre as 

relações com o editor de fotografia e acerca do percurso da fotografia na Caldas Júnior: 

 

“O repórter fotográfico levava o filme pro laboratório. Eles revelam, 

colocava na mesa de luz e a gente olhava, selecionava. Cortava em 

tirinhas de seis, e aí eles faziam o contato. Daí a gente marcava nas 

folhas de contato as fotos que a gente achava boa. Daí ia pra 

redação. Ou já levava ampliada pro editor de fotografia. E o editor 

dava uma força, tentava colocar as fotos boas no jornal, valorizando 

o trabalho do repórter fotográfico. A relação com Alberto Etchart era 

muito boa. (...) O Alberto Ecthart não era um pai, era uma mãe.” 

 

Mais uma vez, a atuação de Alberto Etchart é lembrada como próxima e 

favorável aos repórteres fotográficos. Ele possivelmente tenha substituído Assis 

Hoffmann como editor de fotografia da Folha da Manhã com a saída deste da empresa 

no final da década de 1970, embora eu não tenha ainda conseguido apurar essa 

informação e a data de saída de Assis (o jornal FM não traz informações de expediente). 

A valorização do trabalho dos fotojornalistas promovida pelos editores de fotografia da 

época é mencionada em ambas as entrevistas – e igualmente nas demais realizadas. 

As narrativas construídas por Doval e Rangel nos trazem importantes indícios 

sobre: a formação profissional dos repórteres fotográficos do grupo Caldas Jr.; sobre a 
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estruturação do trabalho na empresa; a prática de trabalho como fotojornalista; as 

relações com o editor de fotografia; a seleção das fotografias a serem publicadas. São 

questões que ainda não haviam sido exploradas por nenhuma outra pesquisa e que são 

fundamentais para que possamos compreender o contexto fotojornalístico da época, 

suas práticas produtivas, a atuação dos agentes e as relações sociais envolvidas – passos 

importante para a reflexão sobre o processo de construção de representações visuais 

através do fotojornalismo.  Destaca-se, ainda, que não encontrei fontes escritas ou 

outros tipos de fontes que tratam dessas questões para o caso específico dos jornais 

analisados.  

Também entrevistei o responsável pelo Acervo Fotográfico do Grupo Caldas 

Júnior a época: Dirceu Chirivino.
8
 Seu Dirceu tem uma longa trajetória como 

responsável pelo acervo fotográfico da empresa – e atualmente do Correio do Povo, 

onde segue atuando. Ele começou a trabalhar no jornal Última Hora no final da década 

de 1950, aos 17 anos, desenvolvendo atividades relacionadas ao arquivo fotográfico, 

permanecendo na empresa até o seu fechamento e depois continuando por mais alguns 

meses na Zero Hora. No ano de 1965, vai para Caldas Júnior, a convite do seu antigo 

chefe na Última Hora que estava desenvolvendo a organização do arquivo fotográfico 

da empresa – até então, só eram arquivados os clichês das fotografias.
 9

 Chirivino foi 

contratado para participar do projeto de reestruturação do acervo e instalação do arquivo 

de negativos fotográfico, o qual veio a substituir o acervo de clichês – pesados, 

volumosos e obsoletos.
10

 Em algum tempo, ele acabou se tornando o chefe responsável 

pelo arquivo fotográfico do Grupo Caldas. Tendo participado da organização do acervo 

há mais de 50 anos, e ainda lá trabalhando, Seu Dirceu é um personagem de 

fundamental importância e um verdadeiro “baú de memória” da história do 

fotojornalismo na empresa e no estado ao longo do último meio século, tendo um vasto 

conhecimento sobre o colossal conjunto de imagens visuais contidas no acervo – 

possivelmente o maior do gênero no estado.   

                                                           
8
 Entrevista realizada com Dirceu Gomes Chirivino, no Arquivo Fotográfico do jornal Correio do Povo, 

Porto Alegre, dia 21/06/2016. 
9
 Clichê é a chapa metálica com a gravação de uma fotografia em relevo que antigamente se utiliza na 

imprensa para a impressão das fotos nos jornais. 
10

 O clichê não possibilitava a edição da imagem: ela só poderia ser publicada novamente no mesmo 

tamanho e formato, dificultando a diagramação do jornal no uso de imagens de arquivo. 
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Em nossa entrevista, Dirceu narra a importância e a dificuldade de organizar a 

quantidade grande de fotos que entra diariamente em uma empresa jornalística. A tarefa 

exige disciplina de todos os envolvidos, nem sempre seguida por alguns repórteres 

fotográficos, de texto, e editores – alguns dos quais viam a tarefa que envolve o 

arquivamento dos negativos algo burocrático, ou pouco importante. Antes da 

organização do acervo de negativos da empresa, em 1965, cada fotógrafo ficava com os 

seus negativos. Houve inicialmente uma resistência muito grande pra acostumar a todos 

a seguirem as regras de arquivamento das folhas de contato e negativos. Mas aos 

poucos, conforme Dirceu, os demais profissionais da empresa começaram a perceber 

que era bom pra eles ter seus negativos guardados, organizados e com facilidade de 

acesso. Cabia aos repórteres fotográficos identificar as folhas de contatos do seu 

material antes de encaminhá-las ao arquivo. A identificação era fundamental para o 

adequado arquivamento do material, bem como a devolução do material dos editores e 

repórteres ao arquivo. Para manter a organização e não dispersar ou perder seu material, 

o arquivo adotava como sistema que as folhas de contato só fossem repassadas para o 

editor fotográfico ou editor geral. Esse grande esforço coletivo que deu origem à 

organização do arquivo já na década de 1960 faz com que hoje o Correio do Povo 

Fonte – Entrevista de História Oral realizada por Gabriel Dienstmann, Porto Alegre, 21/06/2016. 

Figura 28 –  Frame da entrevista com Dirceu Chirivino.  
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possua em boas condições de armazenamento e acesso fotografias de acontecimentos 

que nenhum outro acervo do estado possui.
11

 

 É importante esclarecer que, tanto no caso da Caldas Júnior como no da Zero 

Hora – e possivelmente em todas as empresas jornalísticas – a função primordial do 

arquivo é servir à redação do jornal – e não a venda para publicações externas ou à 

disponibilização a futuros pesquisadores. E havia na época, e segue havendo hoje, muita 

demanda da redação por fotografias provindas do arquivo. No processo produtivo do 

jornal o acervo fotográfico ocupa uma função fundamental. Segundo Chirivino, na 

época pesquisada era comum que mais da metade das fotos que eram publicadas nos 

jornais do Grupo Caldas Jr. fossem provenientes do arquivo. Esse cifra expressiva – por 

mais que se embase em uma impressão geral, e não em uma análise quantitativa apurada 

– não parece inverossímil frente à análise que fiz das edições da Folha da Manhã do 

final da década de 1970. Abundam, no dia a dia do jornal, a reprodução de fotos 

“boneco” de políticos, personalidades, atletas; fotos de locais, fotos de eventos 

passados, de temáticas específicas, etc.
12

 Tais fotos não ganham, em geral, o destaque 

das “fotos do dia”, ocupando um espaço menor, mesmo que às vezes em maior número. 

Ainda assim, é importante destacar a profusão dessas fotos de arquivo publicadas 

diariamente no jornal, e o seu papel na construção da narrativa visual no periódico.
13

 

Isso aponta para a função que o acervo fotográfico dos jornais passou a ter com a 

modernização do fotojornalismo e valorização da imagem visual nos jornais, questão 

que é em geral pouco abordada nas pesquisas sobre a presente temática. Apesar de 

aparentar uma função considerada como “ilustrativa”, o uso de fotos de arquivo na 

Folha da Manhã parece seguir uma seleção criteriosa na busca da construção de 

determinados sentidos acerca da pessoa ou evento retratados, contribuindo na 

composição narrativa do jornal. Estas narrativas construída por Dirceu Chirivino nos 

trazem indícios sobre o percurso da imagem fotográfica na empresa, bem como o papel 

desempenhado pelo arquivo. 

                                                           
11

 O Acervo da Zero Hora sofreu um incêndio e inundação no início da década de 1970, e pelo menos até 

o final dessa década seguiu com uma organização precária do material, o que dificulta ou impossibilita 

que se encontrem muitos dos negativos produzidos pela equipe de repórteres fotográficos deste período.  
12

 Fotos “boneco” é uma expressão utilizada no campo do fotojornalismo para designar a foto de uma 

pessoa em que aparecem seu rosto e parte do tronco, publicada ao lado de matérias que dão destaque a 

fala ou atuação de alguém. 
13

 No caso da luta pela anistia e do movimento sindical, salvo em momentos de greve, há um grande 

número de fotos pequenas retratando lideranças políticas, quase sempre fotos provindas do arquivo. 



119 

 

Tendo trabalhado e acompanhado a trajetória de gerações de repórteres 

fotográficos, a entrevista com Dirceu também ajudou a traçar o perfil desses 

profissionais na empresa no final da década de 1970. Ele assim narra a questão: 

 

“Dirceu: Na época, os fotógrafos eram, quase todos, quase 100%, 

empíricos e autodidatas. Muitas vezes o fotógrafo era um auxiliar da 

redação, que circulava entre a redação e o laboratório. Claro, não 

eram todos, mas acontecia. Ele começava a frequentar o laboratório 

como funcionário da empresa. Daí um dia ele se aproximava do 

laboratorista e dizia „pô, que legal isso que tu faz aí, como é isso aí?‟ 

Daí ele acabava aprendendo a revelar o filme. Da revelação do filme 

ele não tava satisfeito e ia adiante: acabava fazendo cópia fotográfica 

no papel. Daí um pouco ele adquiria uma prática tal que virava 

laboratorista. E laboratorista dos bons. Ele aprendia ali. 

Gabriel: Já ia tendo contato com as imagens daí. 

Dirceu: Já ia tendo contato com as imagens. Bom, daí ele ficava 

ligado. Daí um dia ele tava no laboratório ali e faltava um fotógrafo. 

„Ah, tem que fazer uma foto no salão nobre aqui e não tem nenhum 

fotógrafo.‟ Aí tinha uma máquina lá com um pedaço de filme e ele ia 

lá. Sem nenhum compromisso: „bom, eu não sou fotógrafo, vou dar 

uma mão pro cara alí.‟ Daí ele chegava lá e fotografava. E dava bons 

resultados. Saía boa a foto. Daqui a pouco, o próximo passo, ele saia 

pra rua, não tinha fotógrafo e ele ia lá fazer. Daqui a pouco ele era 

fotógrafo. E dos bons. ” 

 

Essa narrativa é bem próxima àquela construída pelos fotojornalistas que 

entrevistei.   

Foram também entrevistados dois repórteres fotográficos que atuaram na Zero 

Hora na segunda metade de década de 1970: Gerson Schirmer e Luiz Ávila. Ambos 

vieram também a ser editores de fotografia do jornal na década seguinte, após uma 

passagem pelo O Globo.  
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Gerson Schirmer começou em 1972 no laboratório de fotografia da empresa, se 

tornado repórter fotográfico alguns meses depois.
 14

 Em 1977, passa a atuar como 

repórter fotográfico na Coojornal; em 1979 vai atuar na sucursal gaúcha do O Globo, 

posteriormente se tornando presidente da Coojornal e regressando para a Zero Hora 

como editor de fotografia em meados de 1980. No final dessa década deixa de trabalhar 

com a fotografia e passa a atuar na área audiovisual em Florianópolis. 

 

  

 

Luiz Ávila começou a trabalhar muito jovem, como entregador de jornal no 

Jornal do Comércio em 1970, no ano seguinte se tornando officeboy da empresa.
15

 

Pouco tempo depois foi convidado a participar no departamento fotográfico, atuando na 

limpeza do laboratório, diluição de químicos, preparação do equipamento fotográfico. 

Em seguida passou a revelar negativos de menor importância, de teste. Após dois anos 

no laboratório, começou a atuar como repórter fotográfico, trajetória como vimos para 

estes profissionais na grande imprensa gaúcha da época. Para ele, assim como para a 

grande maioria, o interesse pelo – e o aprendizado do – fotojornalismo surgiu na prática: 

antes do laboratório não tinha tido nenhuma experiência prática com a fotografia. 

                                                           
14

 Entrevista realizada com Gerson Schirmer, em sua residência, Porto Alegre, dia 18/06/2016. 
15

 Entrevista realizada com Luiz Ávila, na Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, dia 23/07/2016. 

Fonte – Entrevista de História Oral realizada por Gabriel Dienstmann, Porto Alegre, 18/06/2016. 

Figura 29 – Frame da entrevista com Gerson Schirmer. 
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Segundo ele, na época era muito difícil se obter conhecimento sobre fotografia, e o 

aprendizado se dava mais na prática. Não havia valorização do fotojornalismo no 

ambiente acadêmico – nem a valorização de profissionais com esse tipo de perfil no 

departamento fotográfico dos veículos de imprensa. Conforme Ávila, a grande exceção 

era os fotocineclubes, mas poucos repórteres fotográficos da época iniciaram sua 

formação profissional em tal espaço, que era tido como amador – apesar de ser um 

espaço interessante de formação e de contato com o trabalho de diversos fotógrafos. 

 Em 1974, Luiz Ávila decide sair do Jornal do Comércio e começa a trabalhar 

como repórter fotográfico na Zero Hora, inicialmente com coberturas mais simples e à 

medida do tempo conquistando pautas mais difíceis.  Ele acabou permanecendo por um 

total de 20 anos no jornal – intercalados, tendo indo trabalhar como repórter fotográfico 

especial de O Globo e depois retornando como editor de fotografia da Zero Hora na 

segunda metade da década de 1980. 

 

. 

 

 

 

Figura 30 – Frame da entrevista com Luiz Ávila. 

Fonte – Entrevista de História Oral realizada por Gabriel Dienstmann, Porto Alegre, 23/07/2016. 
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Na década de 1970, o jornal não tinha editor de fotografia, apenas chefe do 

departamento fotográfico, que era o Telmo Curcio da Silva. Gerson Schirmer ressalta 

que o repórter fotográfico tinha, naquele período, como influenciar na escolha da foto: 

“Até isso era diferente, porque na época quando tu ia fazer um serviço o pessoal 

revelava teu filme depois tu entrava dentro do laboratório, fazia uma foto, e aquela foto 

tu ia vender pra redação. Levava: „Ó, essa foto aqui tá boa‟, e tal.” Mas a tomada desse 

tipo de atitude ficava à critério de cada um, de acordo com a personalidade de cada 

repórter fotográfico. A ausência de um editor de fotografia no jornal, dessa forma, não 

era um fator que impedisse uma participação do fotojornalista na seleção das imagens.  

Luiz Ávila, por sua vez, assim narra o percurso da fotografia na Zero Hora e as 

relações com os editores do jornal: 

“O fotógrafo saía, cobria a pauta, retornava, pegava um envelope, 

que esse envelope iria pro arquivo, e colocava o nome dele, o nome 

do repórter e o assunto. Se o filme ta todo operado, colocava o filme 

ali dentro, colocava em um escaninho que nós tínhamos, e o 

laboratorista pegava o envelope, levava pro laboratório e revelava o 

filme. Quando o filme estava seco, voltava, tinha umas mesas de luz, o 

repórter era chamado, ele cortava o filme de seis em seis e 

identificava o que tinha que ser identificado. Aquilo voltava pro 

laboratório, era feito uma folha de contato, e esse contato ia pra 

editoria solicitante. 

Gabriel: Ah, então ia direto pra editoria? Depois a folha de contato 

não chegava a voltar para o fotógrafo?” 

Luiz: Não. Às vezes, o que é que podia acontecer: tu pegar o teu 

contato e tu levar em mão para o editor. „Ah, fiz uma foto bem legal 

aqui‟ „olha só essa foto!‟ „Se tu for usar uma foto usa essa, assim, 

assim e assim.‟ „Ó, a foto legal é essa vertical‟. Porque o jornal não 

era prediagramado. Ele ia ser diagramado depois. Se tu já dava essa 

dica o cara já olhava... Aí que vale também a tua boa relação com o 

editor. 

Gabriel: Editor da seção? 

Luiz: Editor de política, de economia, de geral, de segundo caderno. 

Tudo era uma boa relação.”  

 

Tal narrativa traz importantes indícios do trajeto pelo qual a fotografia passava 

na empresa e do processo que tornava possível a sua publicação. Aponta, também, para 
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as práticas e procedimentos e que envolviam a profissão de fotojornalista, bem como as 

relações entre os repórteres fotográficos com os editores, questões fundamentais à 

análise desta dissertação.  

Conforme as narrativas acima apresentadas, o repórter fotográfico podia, na 

época, de acordo com o seu interesse, influenciar na escolha das fotos a serem 

publicadas, mas a decisão final cabia ao editor geral ou ao editor de seção (política, 

geral, economia, etc.). Elas apontam para que na Zero Hora havia uma participação em 

geral menor do fotógrafo na seleção da fotografia, se compararmos com a descrição 

feita por Doval e Rangel sobre como se dava esse processo na Caldas Júnior – que 

mencionam a pré-seleção do repórter fotográfico nas folhas de contato e um contato 

direto frequente com o editor de fotografia. 

Conforme Gerson Schirmer, geralmente o fotojornalista ia acompanhado do 

repórter de texto fazer as coberturas. Indagado sobre como eram as relações entre ambos 

os profissionais, ele afirma que eram em geral boas e que havia uma complementaridade 

do trabalho, já que um dependia do outro. As relações entre os próprios fotojornalistas 

eram ainda melhores devido à união que havia na classe: “tu tinha briga com um 

repórter, mas tu não tinha briga com outro fotógrafo”. Ainda segundo Schirmer, não 

havia pautas específicas para um repórter fotográfico, todos tinham que cobrir o que 

surgisse, de acordo com a demanda do jornal. 

Luiz Ávila narra que, na época, não era costume se discutir a pauta com o 

repórter fotográfico na Zero Hora. O repórter da redação solicitava um fotojornalista e 

era no caminho que ele ia descobrindo do que se tratava a cobertura. Em razão disso, em 

sua opinião esses profissionais eram dependentes do repórter de texto nos anos 1970. 

Contudo, de acordo com o interesse de cada repórter fotográfico, ele poderia propor 

pautas, discuti-las com o repórter, buscar cobrir reportagens investigativas e especiais 

que envolvessem viagens e receberiam grande destaque no jornal. Ávila narra que 

sempre buscava ir atrás dos repórteres que faziam as melhores matérias, o que 

aumentava as chances de que uma foto sua fosse publicada na capa do jornal. Além 

disso, aponta para a influência que as afinidades pessoais podiam exercer na época: 

“Formava-se uma dupla, tu te identificava mais com um repórter, havia uma empatia, 

daí acabava trabalhando mais com ele.” 
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A narrativa de Ávila traz indícios de que manter uma boa relação com editores 

de fotografia e repórteres de texto era proveitoso para os repórteres fotográficos não só 

do ponto de vista pessoal, mas também profissionalmente: podia facilitar a cobertura de 

pautas de maior interesse, bem como que as suas fotos fossem selecionadas, publicadas 

e ganhassem mais destaque no jornal. Apesar de, a princípio, os repórteres fotográficos 

terem de cobrir todas as pautas, de acordo com a necessidade do jornal e a 

disponibilidade de quem estava no departamento fotográfico na hora que fosse 

solicitado um fotojornalista, havia, ao que parece, uma margem de negociação para 

decidir quem cobriria qual pauta. Isso se dava, sobretudo, em pautas mais complexas e 

que envolviam viagens, as quais também eram as que ganhavam mais destaque e 

poderiam contribuir para a ascensão profissional de ambos. Além de os repórteres 

fotográficos conquistarem destaque com a qualidade do seu trabalho, habilidades nas 

relações interpessoais e ambição profissional parecem ter sido um fator determinante 

para a ascensão na carreira.
16

 

Schirmer também aborda em nossa entrevista o perfil dos profissionais da Zero 

Hora, destacando que na época o ambiente da redação era muito diferente do que é hoje, 

e cita a presença de lideranças do Partido Comunista dentro da Zero Hora, apesar de que 

o jornal “nunca dava vazão pra reportagens contra a ditadura”. O perfil crítico e de 

esquerda de repórteres de texto e fotográficos também é mencionado em entrevista com 

Luiz Ávila. Segundo ele, nesse aspecto, a Zero Hora era um jornal “de vanguarda, com 

um rol variado de profissionais”, além de ter mulheres na sua equipe de repórteres 

fotográficos – as quais não eram aceitas para essa função no Grupo Caldas Jr.. Como 

veremos posteriormente, a Caldas Júnior era também na época “acusada” de possuir 

“jornalistas comunistas” trabalhando na Folha da Manhã. A aparente contradição na 

presença de destacados jornalistas que se posicionavam mais a esquerda no espectro 

político dentro de empresas de comunicação tradicionalmente conservadoras é um 

aspecto interessante e pouco analisando. Isso aponta para o controle exercido pelos 

proprietários e pelo editor chefe da Zero Hora sobre os repórteres. 

 

                                                           
16

 Na época a ascensão na carreira se dava tanto dentro da própria empresa quanto na ida para a sucursal 

de algum jornal ou revista do sudeste do país. Além disso, alguns fotojornalistas migraram para a 

imprensa alternativa ou passaram a desenvolver projetos autorais de fotodocumentação. 
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De acordo com Luiz Ávila: 

 

“Bom, com a Zero Hora veio também o Carlos Fehlberg. O Carlos 

Fehlberg era o editor chefe do jornal, e que, por sua vez, tinha sido 

assessor de imprensa, ou o responsável da comunicação de um dos 

generais presidentes, que foi o Médici. Então ele foi assessor do 

Médici no período em que ele foi presidente. Depois a Zero Hora 

contratou ele. Qual era a estratégia: uma maior aproximação com os 

milicos, aproveitar as benesses que O Globo já estava tendo. As 

organizações Globo se favoreceram muito em apoiar o golpe. E a 

Zero Hora com o Carlos Fehlberg também começou... Porque 

também os militares tinham interesse em ter aqui o Carlos Fehlberg, 

porque era uma maneira de divulgar bem as ações dos milicos. Então 

eles tinham o maior interesse. E a Zero Hora divulgava um lado bom 

dos milicos, só elogios. Davam as notícias assim, mais como um 

registro de alguma coisa, pequeno, mas os elogios eram muito 

maiores. Essa era a linha editorial do jornal.” 

 

 No próximo subcapítulo aprofundaremos essas questões relacionadas à linha 

editorial do jornal. 

 Eduardo Tavares tem uma trajetória que se diferencia dos demais repórteres 

fotográficos entrevistados. Ele trabalhou na Coojornal, com destacada atuação no 

periódico O Rio Grande na cobertura das manifestações sindicais, estudantis e pela 

anistia em Porto Alegre em 1979.
17

 Esta pesquisa inicialmente previa também a análise 

das representações fotojornalisticas de O Rio Grande acerca das manifestações do final 

dos anos 1970. O curto período de existência do periódico – de maio a novembro de 

1979 – e as limitações de tempo e espaço fizeram com que se optasse por não abordá-lo 

na presente dissertação. Contudo, a entrevista que foi realizada com Eduardo Tavares 

traz contribuições importantes para refletir sobre algumas transformações no perfil 

profissional dos fotojornalistas da época e sobre a cobertura das manifestações em 

questão. 

Tavares integra uma nova geração que desponta no fotojornalismo gaúcho na 

virada da década de 1970 e 1980, proveniente de classe média, e que investiu na 

formação acadêmica e desenvolve interesse e atuação no campo da fotografia anterior 

                                                           
17

 Entrevista realizada com Eduardo Antônio de Oliveira Tavares, em sua residência, Porto Alegre, dia 

27/04/2016. 
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ao ingresso em veículos de comunicação.
18

 Diferente dos demais entrevistados, ele não 

passou pelo laboratório fotográfico de empresas de comunicação, e seu interesse pela 

prática foi anterior à aproximação com o jornalismo. Tavares fez curso de fotografia no 

Fotocineclube gaúcho em 1974, ainda adolescente, onde despertou a paixão pelo campo. 

Na época, de acordo com seu relato, não tinha recurso para comprar câmara, o que era – 

e em menor grau segue sendo – uma grande barreira para quem quisesse se dedicar à 

área, e passou a trabalhar numa multinacional na área de elétrica. Com o salário 

conseguiu comprar equipamento, pediu demissão e entrou no curso de jornalismo da 

UFRGS em 1977, onde começou a atuar no movimento estudantil – se aproximando da 

Libelu, organização de esquerda que analisaremos no próximo capítulo – e passou a 

frequentar as manifestações estudantis como militante e como fotógrafo freelancer: 

“Na verdade foram essas manifestações que me colocaram dentro do 

fotojornalismo. Porque eu ia com esse espírito raivoso. Eu ia meio 

inconsequentemente fazer essa cobertura, porque eu ia com uma 

cabeça de militante, né, e ia pra cima da polícia fotografando de 

grande-angular, entrava no meio e fazia fotos impressionantes. 

Porque eram fotos com uma „coragem‟, digamos assim, que os 

profissionais... eu via os profissionais dos jornais e eles estavam de 

longe, com teleobjetiva, pra evitar apanhar, quebrar equipamentos. E 

o que é que aconteceu: eu comecei a colocar essas imagens nos 

jornais da resistência, o jornal „Trabalho‟, de São Paulo,o jornal 

„Movimento‟, a própria Coojornal. Então eu era colaborador desses 

jornais, eu não ganhava nada por isso e colaborava com eles. E 

começou a dar muita repercussão, os próprios fotógrafos 

profissionais começaram a prestar atenção no que eu estava fazendo. 

Acho que eles achavam que eu era „porra louca‟, metido ali no meio, 

pensavam: „esse cara é maluco, vão matar ele, vão quebrar ele‟. (...) 

Isso aí me colocou no mercado, no final de 1978 eu entro na 

Coojornal”  

Tavares ingressa na Coojornal inicialmente para cobrir as férias de um repórter 

fotográfico, mas permanece após esse período. No final de 1979, é convidado para atuar 

na sucursal de O Globo no Rio Grande do Sul. Posteriormente desenvolveu freelance 

para a Bloch Editores – revista Manchete –, trabalhou na sucursal da Veja em Brasília, 

no Grupo Caldas Júnior, e na revista da Transbrasil. Na década de 1990 se tornou 

                                                           
18

 Sua trajetória, aponta, também, para uma aproximação maior da faculdade de comunicação com o 

fotojornalismo a partir do final dos anos 1970. 
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professor de fotojornalismo da UFRGS e abriu a sua própria agência fotográfica, 

passando a atuar com projetos de fotodocumentarismo e editorias.
19

  

 

 

 

De acordo com o entrevistado, o trabalho na grande imprensa diária tinha 

diferenças marcantes se comparado à imprensa alternativa, o que trazia outros tipos de 

desafios: “No jornal diário a sensação que tu tem é que tu ta começando do zero todo o 

dia. Isso é legal. Tu pode ter feito a foto de capa na véspera, matado a pau, ter feito a 

melhor foto do Brasil, e no dia seguinte tu ta começando do zero de novo. Esse desafio 

constante, isso era muito legal, porque tu não te acomoda, né, há cobrança ali sempre.” 

Eduardo fala também de um clima de maior valorização do repórter fotográfico na 

imprensa alternativa do que na grande imprensa – sobretudo se comparado com a 

imprensa diária regional. 

Em um período onde a focagem e a regulagem da câmera fotográfica eram 

manuais, e em alguns casos até mesmo a fotometria tinha que ser feita “no olho”,
 20

 era 

                                                           
19

 A sua atuação profissional se aproxima da de outros colegas de sua geração que aliaram formação 

acadêmica com a carreira de repórteres fotográficos: a atuação na imprensa alternativa da época, em 

sucursais ou centrais de jornais e revistas do sudeste, a criação de agências próprias de fotografias, a 

atuação como fotodocumentarista e no mercado editorial, e/ou a academia como espaço de atuação 

profissional. 

Fonte – Entrevista de História Oral realizada por Gabriel Dienstmann, Porto Alegre, 27/04/2016. 

Figura 31 – Frame da entrevista com Eduardo Tavares.  
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necessário um grande domínio técnico para a criação de fotografias de cenas 

espontâneas e em movimento. 

 

“Tu tinha que quebrar essa barreira da técnica, essa caixa de 

pandora da técnica. Isso que nos dava reserva de mercado. Porque 

não era só tu saber regular a câmera. As variáveis eram muitas, 

porque a dificuldade do controle técnico é muito grande quando tu 

coloca um elemento que o elemento „Tempo‟, ou seja, rapidez. Uma 

coisa é tu fazer um retrato, que tu vai lá, mede a luz, foca, faz tudo 

com calma. Outra coisa era tu estar numa cobertura jornalística com 

recursos técnicos limitados, que o que a gente tinha na época.” 

 

 Era necessária rapidez, tanto de pensamento como de ação, na cobertura de 

pautas fotojornalísticas dinâmicas e complexas como eram as manifestações em um 

contexto ditatorial. Isso trazia grandes desafios e tornava importante, segundo Tavares, 

certa “premonição” dos acontecimentos. Havia, da mesma forma, um grau de 

aleatoriedade na cobertura da pauta, devido ao foto de na época só se poder ver as fotos 

após elas terem sido reveladas e também pela velocidade dos desdobramentos dos 

acontecimentos:  

 

“Eduardo: Como cobertura, se tu vai olhar o material de um 

fotógrafo, eu pelo menos sempre procurei fazer isso, sempre cobrir 

tudo. Ainda mais naquela época que tu não tinha muita opção de 

aferição, né. Essa coisa... Tu tem que ter criatividade, tu tem que 

explorar todos os aspectos pra depois ver o que é melhor. Agora, hoje 

em dia, tu ta fotografando e ta vendo, ta fotografando e ta vendo. Na 

época não, era pra gente aleatório: tu fotografava e torcia pra que 

saísse bem. 

 

Gabriel: e nesse aspecto era comum acontecer de uma foto que tu 

achou que ia ter e não tinha, e por outro lado uma foto que tu nem 

imaginava mas que surgiu ali, que entre um momento e outro acabou 

se compondo uma foto muito expressiva? 

 

Eduardo: Justamente. Boa pergunta, porque é o tal do „instante 

decisivo‟, né. O „instante decisivo‟ acontece em milésimos de 

segundo, e teu olho, teu cérebro não consegue ver o que aconteceu 

                                                                                                                                                                          
20

 Fotometria designa a medição de luz da imagem visual projetada pela lente da câmera em cada dado 

momento, que é o que fundamenta o processo de regulação da câmera para a composição fotográfica  
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naquele momento. Daqui a pouco tu olha, aquela foto que tu achou 

bárbara alguma coisa passou na frente e tapou a metade do quadro. 

Uma outra que tu não acreditava foi o momento decisivo mais 

adequado. Então tu tinha... Era engraçado, porque ao mesmo tempo 

que tu tinha que dar muita opção tu tinha filme, e o filme tu tinha 36 

exposições no máximo. Então tu tinha uma limitação de suporte pra 

registrar. Hoje não...” 

 

 

A busca por desenvolver uma cobertura fotojornalísticas ampla das pautas na 

época, narrada pelo entrevistado, vai ao encontro da análise dos acervos fotográficos do 

Correio do Povo e da Zero Hora que desenvolvi, como vimos no capítulo anterior.  

Ao ser perguntado sobre como se dava, na prática, a cobertura fotojornalística 

das manifestações do final dos anos 1970, Tavares narra que: “Tu tinha que tá sempre 

ligado. Acho que a característica da fotografia documental é que são fragmentos. Tu 

tem que pegar o fragmento certo. E ali com o fragmento tu pegar a síntese. Sempre em 

busca da síntese, do fato. Ou seja, tu conseguir com uma imagem sintetizar, o que seria 

a foto de abertura, a foto de capa: essa foto diz tudo, „pa‟!”
21

  

Ainda segundo o entrevistado, as fotos que reuniam um grupo de pessoas trazem 

uma complicação a mais: a dificuldade de se conseguir coesão nas expressões. Entre as 

principais preocupações na composição das imagens, segundo Tavares, estavam a 

expressão dos sujeitos retratados – mesmo nos seus menores detalhes – e a busca pela 

contextualização e sintetização da pauta: “tu ta numa cobertura, tu ta sempre ligado. Tu 

ta com todos os sentidos ligados. O que é que vai acontecer, pra onde é que isso aqui 

vai? O que é que pode acontecer? Aquela rua... Como é que tu pode contextualizar.” 

Isso trazia um desafio constante para a prática fotojornalística, o que para o entrevistado 

tornava o trabalho ainda mais fascinante. Eduardo conclui a sua narrativa ressaltando a 

importância do fotojornalismo e do cartunismo em mostrar a realidade e os problemas 

vivenciados no país ao longo do período da ditadura, em um contexto no qual a 

fotografia ainda tinha uma grande valor como linguagem no meio jornalístico. 

                                                           
21

 Ressalta-se que Tavares fala em “fotografia documental”, mesmo tendo sido indagado sobre 

fotojornalismo. A confusão aponta para que tenhamos certos cuidados: a narrativa sobre a prática 

fotojornalística do entrevistado no final dos anos 1970 traz questões que certamente foram fruto de 

posterior aprendizado em sua trajetória acadêmica e como fotodocumentarista.   
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 A narrativa de Tavares aponta para algumas transformações na profissão de 

repórter fotográfico que ocorreram no final dos anos 1970. Profissionais provindo de 

famílias de classe média, que investiram na formação acadêmica, passaram a se 

interessar pelo fotojornalismo e a atuar em veículos de imprensa – sobretudo na 

alternativa e  em revistas e jornais de circulação nacional, na imprensa regional diária 

ainda eram poucos os profissionais com este perfil nesta época.   

 

Algumas temáticas perpassam todas as entrevistas que foram realizadas para esta 

pesquisa. Às vezes, há narrativas e percepções conflitantes acerca do mesmo tema. O 

grau de valorização profissional que o repórter fotográfico gozava na época é uma delas. 

Luiz Ávila narra que ainda na década de 1970 havia na imprensa gaúcha uma 

discrepância entre repórteres fotográficos e de texto, tanto em termos de salário como de 

reconhecimento. Primeiramente os repórteres fotográficos eram tratados como 

„fotógrafos‟, depois é que teria começado a haver um plano de carreira (fotógrafo 

especial, fotógrafo A, B...), e foi tendo uma valorização maior desses profissionais: 

 

“A valorização maior mesmo, em termo de jornal, nesse período 

analógico, te digo que ela está fortemente ligada a um jornal da 

Caldas Júnior: Folha da Manhã. A Folha da Manhã, que foi um 

jornal revolucionário em termos de texto, em termos de diagramação 

e em termos de valorização. To pra te dizer que naquele período da 

Folha da Manhã, os melhores – ou grande parte dos melhores 

profissionais de imprensa – trabalhavam na Folha da Manhã. E com 

relação à fotografia, eu te arrisco a dizer que ali teve o primeiro 

editor de fotografia, que foi o Assis Hoffmann. O Assis Hoffmann foi 

quem implantou uma valorização. A partir daí o fotógrafo começou a 

sentar na frente do carro, que até então ela ia lá traz, porque o 

repórter que era o mais importante ia na frente. O fotógrafo sempre 

com a câmera pronta no colo, para qualquer eventualidade. Houve 

uma valorização financeira, com um excelente salário. O fotógrafo 

não era mais um apêndice do fotógrafo, quando ele saia ele saia 

sabendo o que ia fazer, ele saia ciente da pauta. Isso valorizou muito 

o fotógrafo, e isso aí acabou se espraindo pras outras redações 

também. (....) O Assis tem esse grande valor como editor de fotografia 

aqui, mais nos sentido de valorização do repórter fotográfico do que 

no da edição em si”. 
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Ainda segundo ele, “quando montaram a Folha da Manhã, o projeto gráfico era 

o de valorização da imagem, com fotos mais abertas, textos mais legais, daí chamaram o 

Assis pra coordenar isso.” Desta forma, a narrativa de Ávila traz indícios de que a 

valorização da fotografia nos jornais e a dos profissionais responsável pela sua criação 

teriam andado juntas. E que a Folha da Manhã e seu editor de fotografia teriam tido um 

papel fundamental nisso. 

É necessário lembrar que alguns estudos sobre a origem do fotojornalismo 

moderno na imprensa diária brasileira, principalmente as pesquisas desenvolvidas por 

Suzana Louzada,  apontam para que, no caso da imprensa carioca pelo menos, o Jornal 

do Brasil e a Última Hora já nas décadas de 1950 teriam dados os primeiros e decisivos 

passos no sentido de valorização da fotografia como linguagem jornalística. Os pontos 

mais importantes destacados por Ávila no processo de valorização profissional dos 

repórteres fotográficos na imprensa diária gaúcha ao longo da década de 1970 – 

participação na discussão de pautas, valorização salarial, plano de carreira, valorização 

da imagem no periódico, ocupar o banco da frente do veículo, mais respeito para com 

esse tipo de profissional – se assemelham e muito com aqueles destacados por Suzana 

Louzada para a forma como se deu esse mesmo processo em alguns veículos do Rio de 

Janeiro durante o final da década de 1950 e ao longo dos anos 1960.
22

  

Contudo, as entrevistas que desenvolvi trazem percepções muito diversificadas 

sobre a questão da valorização profissional dos repórteres fotográficos. Para José Doval, 

foi a ascensão comercial da Zero Hora na imprensa gaúcha que teria levado a uma 

maior valorização do fotojornalista. A competição mercadológica teria sido um fator 

preponderante nesse sentido: “O repórter fotográfico começou a ser valorizado quando a 

Zero Hora entrou no mercado. Porque começaram a competir. Era assim: tu te 

destacava na Folha, a Zero Hora ia lá e te pagava, daí tu ia pra Zero Hora, da Zero 

Hora voltava pra Folha. Era um troca-troca.” Ainda sobre o clima de competição diária 

na imprensa Porto-alegrense também é narrado por José Doval:  

 

Doval: Era uma rivalidade fantástica, né, cara. Tu olhava foto por 

foto, assim, ó: „pô, essa foto aqui ta melhor que a nossa‟. 

                                                           
22

LOUZADA, Suzana. Opus cit., 2013.  
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Gabriel: Pois é, como é que era isso dessa competição? 

Doval: era muita competição. Uma baita de uma competição. 

Gabriel: E tinha alguma cobrança do editor, assim: „bah, o cara... 

Doval: Ah, tinha, tinha. Eu lembro de uma história do André 

Catimba, quando ele fez um gol no Grenal, que ele foi dar uma 

cambalhota. E quem tava lá era o chefe [da fotografia], né, aí os 

caras [os repórteres fotográficos]: „ô, vamos cobrar dele agora, se 

pegou a cambalhota‟. 

[Risos].” 

 

Na narrativa de João Carlos Rangel havia, já na segunda metade da década de 

1970, um bom reconhecimento e valorização profissional dos repórteres fotográficos na 

Caldas Jr.. Gerson Schirmer, por sua vez, argumenta que o repórter fotográfico na época 

era valorizado na Zero Hora, “mais valorizado do que é hoje”. Já para Eduardo Tavares, 

a questão variava de acordo com o veículo de imprensa no qual se estava inserido. Na 

Coojornal a relação entre repórteres fotográficos e de texto eram de igual pra igual, e a 

fotografia era valorizada e respeitada na cooperativa. Quadro bem diferente Tavares 

sentiu ao trabalhar na Caldas Jr. em 1983, onde relata ter sentido uma discriminação em 

relação ao repórter fotográfico. Ele atribui isso ao preconceito que havia devido a pouca 

formação educacional dos profissionais da época, apesar de a empresa ter na sua equipe 

ótimos fotojornalistas, que dominavam muito bem a linguagem. Esse preconceito, ainda 

segundo ele, já estava mudando, mas persistia mesmo no início dos anos 1980. Já nas 

sucursais de veículos de imprensa diária do sudeste país, e principalmente no caso das 

revistas semanais pelas quais passou entre o final da década de 1970 e início da 

seguinte, Tavares relata que havia uma valorização do repórter fotográfico e 

investimentos nos departamentos fotográficos – com fartura de equipamentos, bons 

salários e verbas pra produção de notícias e viagens. Ainda conforme esse entrevistado, 

o clima competitivo do período era muito motivador profissionalmente, e também teria 

contribuído em termos de valorização profissional. Havia, na época, em Porto Alegre, 

um número significativo de departamentos fotográficos de veículos de imprensa – na 

Caldas Júnior, Zero Hora, Diários Associados, sucursais de O Estado de São Paulo, O 

Globo, Veja, pelo menos –, os quais contavam com profissionais de qualidade 

seguidamente premiados em concursos nacionais e internacionais de fotografia.  
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Foi também citado nas entrevistas o engajamento dos repórteres fotográficos em 

duas organizações locais na luta específicas da categoria: o Sindicato dos Jornalistas de 

Porto Alegre e a Associação dos Repórteres Fotográficos; contudo, nenhum 

entrevistado aprofundou a questão. A bandeira da luta pela creditação das fotografias 

também parece ter sido importante, embora eu não tenha conseguido encontrar mais 

informações a esse respeito. 

Outra temática desenvolvida por todos os repórteres fotográficos que entrevistei 

é a experiência e os desafios de atuar durante as manifestações contra a ditadura do final 

da década de 1970. João Caros Rangel relata que cobrir esse tipo de pauta“era tenso. 

Muito tenso. Claro que a gente tinha teleobjetiva pra fazer as fotos (...) E em alguns 

casos a gente ia com a grande-angular (...) Mas era mais teleobjetiva. Tinha muitas 

bombas, confusão....” Ele narra ter sido retirado pela polícia de uma manifestação 

promovida pelos movimento dos agricultores sem-terra na Praça da Matriz, em Porto 

Alegre, no início da década de 1980.  

José Doval também narra algumas das estratégias que utilizava na cobertura 

dessas manifestações: 

 

“Gabriel: E como é que era, como repórter fotográfico, que tu tinha 

que tá a uma distância relativamente próxima do foco de ação? 

Doval: Uma das maneiras, eu ficava, por exemplo, protegia as costas 

atrás de um poste, uma árvore, alguma coisa, porque vinha pedra... 

Gabriel: e qual era o foco da pauta? 

Doval: A gente sabia que eles iam bater nos estudantes. 

Gabriel: o foco era pegar o conflito mesmo? 

Doval: A foto tinha que pegar isso aí. Algumas coisas de frases e 

faixas „abaixo à ditadura‟. 

(...) 

“Doval: outra coisa é que eles [a Polícia Militar durante essas 

manifestações] não gostavam dos fotógrafos. Eles viam um fotógrafo 

e tu tinha que te cuidar, porque eles quebravam máquina, te batiam. 
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Gabriel: Chegaram alguma vez a tirar o rolo [de negativos] da tua 

máquina? 

Doval: Não, não. Porque a gente já sabia, né. Eles chegavam e a 

gente já tinha trocado o rolo. Dava filme virgem pra eles.” 

 

Luiz Ávila também constrói uma narrativa sobre essa temática:  

 

“Geralmente a gente procurava ficar num meio termo entre a polícia 

e os manifestantes. Porque se tu ficasse de um lado... Tu até ia às 

vezes pra aqui, mas o que é que era interessante: era o confronto. E 

pra ti pegar o confronto tinha que tá no meio mesmo. E aí tu ficava 

em fogo cruzado. E quando eles jogam aquelas bombas, eles não 

queriam saber. Tu não tá fardado tu apanha.”  

 

 Segundo o entrevistado, era comum a Brigada Militar agredir os fotógrafos 

durante essas manifestações, ele mesmo tendo sofrido golpes de cassetete em algumas 

ocasiões. Além disso, ele relata episódios de manifestações nos quais a polícia tentava 

impedir a atuação dos repórteres fotográficos cerceando-lhes o direito de ir e vir e 

tentando contê-los em algum local mais distante das ações. Esse tipo de atuação da 

polícia militar, bem como a prática de os policias retirarem o filme das máquinas 

fotográficas, são também narrados por todos os entrevistados – bem como as estratégias 

para burlar esse tipo de atuação repressiva.  

Gerson Schirmer, por sua vez, narra o episódio de sua prisão na cobertura de 

uma manifestação estudantil no dia 5 de setembro de 1978, no centro de Porto Alegre: 
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     Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa. 

 

“Gabriel: Tu te lembra da manifestação do Dia Nacional de Lutas, no 

dia 23 de agosto de 1977 ali na João Pessoa? 

Gerson: Aham. É, na realidade acabou ficando marcado minha vida 

muito porque eu fiz uma foto nesse evento que foi uma foto que correu 

o mundo inteiro. 

Gabriel: A foto da bandeira? 

Gerson: A foto da bandeira. E foi engraçado, que uns dois anos 

depois, em uma manifestação de rua – porque as manifestações 

Figura 32 - FM, 06/09/1978, pg. 9. 
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continuavam acontecendo –, eu já trabalhava no O Globo – eu já 

tinha saído do Coojornal, que nessa época [em 1977]  eu era da 

Coojornal – e sou preso no centro da cidade, apesar de ser fotógrafo, 

identificado, com jaleco, com máquina fotográfica. Um monte de 

gente foi presa, e eu to preso na rodoviária, num canto lá da 

rodoviária, tinha uns 100 caras presos E todo mundo ali preso, já há 

uma ou duas horas, e eu já tinha me identificado: „Porra, sou 

fotógrafo do O Globo‟. Daí entrou o capitão e perguntou: „quem é 

Gerson Schirmer?‟. Daí eu pensei „Puta que pariu, que bom, me 

identificaram‟. E eu disse: „Ah, é eu‟. „Ah, é tu. Então vem‟. Dois 

brigadianos me pegaram, me levantaram, me levaram até o 

Departamento de Polícia, que era o DOPS aqui, e já queriam me 

baixar presídio alegando que eu tinha cometido uma tentativa de 

esfaquear um brigadiano. Um Brigadiano de dois metros de altura, 

colocaram uma faca e disseram que eu tinha... plantaram uma 

situação. E eu achei até que ia me fuder mesmo. Daí os repórteres alí 

da Zero Hora, do Correio do Povo: „Ah, o que é que houve?‟. Daí já 

chamaram advogado, já chamaram o sindicato, daí eu fiquei apenas 

com essa coisa. Só que, a partir daí, como nós estávamos no tempo da 

ditadura militar, eu fiquei proibido de fazer cobertura. 

Gabriel: te ficharam no DOPS e tu não conseguia mais credencial? 

Gerson: Não conseguia mais credencial” 

 

Cobrir manifestações contrárias à ditadura podia ser uma atividade perigosa! 

 Essa e as demais narrativas acima transcritas apontam para a preocupação que a 

polícia militar tinha com a atuação dos fotojornalistas nessas manifestações. As imagens 

visuais que estes profissionais produziam durante esses eventos poderiam dar 

visibilidade à repressão do regime. E de fato vinham dado, e ganhando, de formas 

distintas, espaço em diversos veículos de imprensa. As narrativas trazem indícios, 

também, das diferentes estratégias operadas pelos repórteres fotográficos para contornar 

a atuação repressiva da polícia. 

Eduardo Tavares também narrou ter ficado fichado no DOPS, mas devido à 

produção de uma amostra audiovisual sobre Cuba no ano de 1982. Por conta disso, ele 

não conseguiu credenciamento no Palácio do Planalto nem nos ministérios militares 

quando foi trabalhar em Brasília na Sucursal da Veja dois anos depois, o que trouxe 

dificuldades a sua vida profissional.  
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Episódios de autocensura por parte dos veículos de comunicação são também 

narrados por todos os entrevistados. São mencionados dois tipos de censura: aquela que 

já vinha da pauta do jornal e a promovida pelos editores na hora da seleção final das 

fotografias a serem publicadas. São narrados diversos casos onde o repórter fotográfico 

compôs uma imagem impactante e politicamente comprometedora ao regime, mas os 

veículos da grande imprensa no qual se inseriam optaram por não publicar.
23

 Ao mesmo 

tempo, é narrado que às vezes fotos mais críticas à ditadura acabavam saindo, que frente 

ao contexto de luta pela redemocratização e abertura política imagens de denúncia da 

repressão imposta pelo regime acabavam por vezes sendo publicadas. Como já pudemos 

perceber no capítulo anterior. Isso aponta para a complexidade da questão, e para o 

esforço de alguns veículos da grande imprensa em tentar manter a credibilidade e 

construir uma linha editoria que aparentasse objetividade e neutralidade, apesar de 

adotar determinada postura política e ideológica.  

Os repórteres fotográficos narram também as possibilidades de publicação 

independente das suas fotografias que surgiram ao longo da década do final da década 

de 1970 e 1980 no Rio Grande do Sul. Entre elas destaca-se a Mostra Livre de 

Fotografia, que ocorria anualmente na Praça da Alfândega e depois seguia itinerante 

para outros locais. Na organização da exposição, os fotógrafos discutiam e debatiam em 

conjunto as fotos, criticando e elogiando o trabalho dos colegas para selecionar o 

material a ser exposto.  Conforme Rangel, os fotógrafos tinham liberdade de escolher e 

expor as suas melhores fotos. É também nesse contexto em que surge o primeiro 

fotolivro do Rio Grande do Sul – o Santa Soja, de Jacqueline e Genaro Joner, Eneida 

Serrano e Luiz Abreu –, datado de 1979.
24

 Um novo ambiente de atuação, mais 

autônomo e independente, começava a surgir para os repórteres fotográficos e para o 

incipiente campo do fotodocumentarismo social no estado. 

 

 

                                                           
23

 Os episódios relatados por todos os entrevistados, e que ocorreram na Caldas Jr., Zero Hora, O Globo 

e Veja. 
24

 A obra é uma crítica a situação de miséria em que viviam os pequenos agricultores, o descaso do poder 

público para com eles, e as dificuldades que vieram após o “boom” da soja no noroeste do estado. 
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II 

OS JORNAIS 

Aspectos gráficos e editoriais de Folha da Manhã e Zero Hora 

 

Passamos agora a uma análise mais aprofundada dos aspectos gráficos e 

editorias da Folha da Manhã e Zero Hora ao longo da segunda metade da década de 

1970. As contribuições trazidas por outras pesquisas serão acompanhadas de reflexões 

que desenvolvi a partir da análise das edições dos referidos jornais entre abril de 1977 e 

dezembro de 1979. O objetivo, aqui, é situar o leitor em um contexto mais amplo do que 

o da análise das reportagens sobre as manifestações pesquisadas. Espera-se que, ao 

delinear algumas características mais gerais e estruturais desses veículos, seja possível 

uma compreensão mais profícua sobre as linguagens jornalísticas e representações 

construídas pelos jornais e a forma como os/as mesmos(as) se inserem e agem nesse 

contexto de luta pela democracia.   

Comecemos pela Folha da Manhã. Conforme Bernardo Kucinski, Dr. em 

Ciências da Comunicação e ex-professor da USP, a Folha foi criada por Francisco 

Antônio Caldas – filho de Breno Caldas e vice-presidente do Grupo Caldas Jr. – para 

atrair o público jovem e afastá-lo da concorrência da Zero Hora.
25

 Influenciado pelo 

crescimento da oposição no Rio Grande do Sul e por um público jovem e urbano cada 

vez mais ativo, o periódico se pautou por um jornalismo moderno, não subserviente à 

ditadura, incorporando influências da imprensa alternativa e trazendo inovações ao 

cenário da imprensa gaúcha. Para Kucinski, a partir de 1975, após crescer e influir na 

cena política, o Grupo Caldas Jr. teria passado a adotar uma linha editorial da Folha da 

Manhã menos crítica ao regime devido ao surgimento de pressões internas por conta de 

acusações de que o veículo tinha uma postura de esquerda e comunista. O autor aponta 

que, fruto dessas pressões, e da publicação de uma matéria crítica aos militares, teriam 

sido demitidos da Folha Elmar Bones e Caco Barcelos, e junto com eles outros 22 

jornalistas da FM se demitiram em solidariedade. Esse grupo, ainda segundo autor, 

                                                           
25

 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e Revolucionários. E-Book, Pg. 143-144. Disponível em: 

kucinski.com.br/pdf/livros_jornrevPrint.pdf  
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estaria entre um dos fundadores da Coojornal em 1975, cooperativa que se tornaria 

editora do mais bem sucedido veículo da imprensa alternativa do sul do Brasil. 

Aline Strelow, professora de Comunicação Social da UFRGS, se aproxima da 

análise de Kucinski, ressaltando que a Folha acabou “aparecendo com um grande jornal 

alternativo numa empresa tradicionalmente conservadora”, e tinha como marca uma 

postura de oposição à ditadura.
26

 Strelow também afirma que o Grupo Caldas Jr. sofria 

grandes pressões por ter jornalistas da FM vinculados ao Partido Comunista: “Assim 

como outros grandes empresários conservadores da época, como o próprio Roberto 

Marinho, Breno Caldas contratava e mantinha comunistas na sua equipe. Costumava 

ironizar, no entanto, dizendo que „o importante era mantê-los em minoria.‟” 
27

 

A presença de “comunistas” e jornalistas de esquerda nos veículos de imprensa 

tradicional gaúchos, como vimos, também foi mencionada nas entrevistas de história 

oral realizadas nessa pesquisa, não só na Folha da Manhã, mas também na Zero Hora.  

A análise mais completa que encontrei sobre a Folha da Manhã foi desenvolvida 

por Ronaldo Henn, doutor em Comunicação Social e professor da Unisinos.
28

 Conforme 

Henn, a Folha apontava para uma novidade: 

 

“um jornal de linguagem leve, coloquial, de grafismo afinado 

com as inovações que a imprensa brasileira vinha esboçando 

desde a década de 1950, mas com um quê de profundidade 

voltado a um público diferenciado. Nas vésperas da década de 

1970, um público jovem universitário formava-se e a Folha 

incorporava, conforme verificação dos exemplares, inclusive os 

que antecederam sua fase mais importante, os códigos 

comportamentais e estéticos desse período.” 
29

 

 

Para Henn, o período entre 1974 e 1978 é marcado pelo ápice da FM –

confrontando, assim, a análise de Kucinski –, no qual o jornal institui inovações, 
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 STRELOW, Aline. Breno Caldas: poder e declínio de um dos mais influentes jornalistas gaúchos. 

Artigo publicado na Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-

imprensa-strelow.pdf 
27

 Idem, Pg 10 
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 HENN, Ronaldo. Apontamentos intersemióticos sobre a Folha da Manhã. Anais Eletrônico do XXVI 

Congresso Anual de Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. 
29

 Idem, pg.2. 
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sobretudo grandes reportagens especiais, se voltando para um jornalismo de cunho 

interpretativo. Ainda conforme a análise do autor, a Folha da Manhã tinha como 

características “uma mobilidade no texto redacional e nos aspectos gráficos (espaço 

aberto na página e um acento no uso de imagens)”, além da introdução de um texto 

irônico, “realizando operações intersemióticas que trouxeram frescor à linguagem 

jornalística.” 
30

  

Esse tipo de prática aparecia de forma mais radical em publicações de caráter 

alternativo, mas foi assimilada pela Folha da Manhã. Ainda segundo Henn, “A mancha 

gráfica da Folha revela influências das histórias em quadrinhos, das fotonovelas e da 

pop arte americana. Os textos, sobretudo nos títulos e leads, incorporavam falas que 

borbulhavam no rádio, na televisão e na canção popular.”
31

 Desta forma, Henn 

aprofunda as reflexões de Kucinski e Strelow no que tange à incorporação de um 

público jovem e as inovações estéticas e editoriais trazidas pela Folha para grande 

imprensa gaúcha. Essas inovações, contudo, não significaram o abandono do patamar de 

profissionalismo compartilhado pela grande imprensa da época. Para Henn, “mesmo 

com contornos espalhafatosos, as matérias enveredavam-se para o que se chama de 

jornalismo de precisão. Não contavam apenas boas histórias, mas buscavam apuração 

dos dados e a recorrência a um número maior de fontes.” 
32

 O autor conclui afirmando 

que “a Folha desenvolveu experiência jornalística singular no sentido de produzir 

jornalismo sério, mas munido de grade flexibilidade semiótica.”
33

 

A incorporação das transformações comportamentais que efervesciam na época 

e a busca pela conquista de um público mais jovem também foi verificada na análise 

que fiz das edições da Folha da Manhã entre março de 1977 e dezembro de 1979.
34

 Em 

termos gráficos, há uma grande quantidade de fotos grandes e valorizadas na edição da 

página – fruto da presença de um editor de fotografia, o primeiro na imprensa gaúcha – 

e de ilustrações ácidas da artista plástica Maria Magliani, sempre críticas às mazelas 

sociais. Questões comportamentais estavam presentes com frequência nas páginas do 

jornal, e a sua seção cultural sempre trazia novidades da contracultura e da cena da 

música, cinema, dança, teatro e TV. Sem desconsiderar essas inovações, cabe 
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 Disponíveis no Acervo de Imprensa do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. 
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mencionar que algumas influências visuais da Última Hora (UH) de Porto Alegre 

também podem ser percebidas na Folha da Manhã. A UH, como vimos, foi um dos 

primeiros veículos a trazer o fotojornalismo moderno para a imprensa diária, e Assis 

Hoffmann, editor de fotografia da FM, havia tido uma importante atuação no referido 

periódico. Também no estilo narrativo há certas proximidades entre esses dois jornais, 

questão que poderá ser percebida ao longo da análise desenvolvida nesta dissertação. 
35

   

Nas quase mil edições analisadas encontrei uma abundância de reportagens 

sobre questões estudantis e sobre o movimento sindical, mesmo antes desses 

movimentos sociais conquistarem um grau significativo de organização. A Folha da 

Manhã traz uma grande quantidade de reportagens especiais repercutindo e valorizando: 

os movimentos feminista, negro, ambientalista, de defesa dos direitos humanos; as 

organizações de vilas e de comunidades de periferia; a luta pela preservação do meio 

ambiente e do patrimônio histórico; além de matérias repercutindo a atuação do MDB 

gaúcho, sobretudo dos seus setores jovem e trabalhista. A Folha também publica 

diversas matérias e grandes reportagens críticas ao processo de marginalização social 

que se aprofundou ao longo do período da ditadura. Nas páginas do periódico, ganha 

destaque a questão da periferia urbana de Porto Alegre e região metropolitana (os 

despejos e remoções, a repressão policial e falta de infraestrutura nas vilas, o 

desemprego e a fome) e também a questão indígena e da luta pela terra no estado, dando 

visibilidade aos movimentos de resistência organizados por estes atores sociais. São 

valorizados pelo jornal também os setores e entidades que, no final da década de 1970, 

passaram a ter uma postura crítica ao regime – há reportagens grandes e aprofundadas 

repercutindo os encontros da OAB, SBPC, CNBB, IAB, ABI, CPT, sindicatos e outras 

associações de profissionais liberais.  É igualmente frequente no jornal matérias que 

ironizam as falas e decisões de autoridades do regime, ou que trazem uma crítica frontal 

ao aumento do custo de vida ocorrido no período, à censura, à ação de grupos 

anticomunistas e outros grupos de matiz conservadora (como o movimento contra o 

divórcio, por exemplo). As questões supracitadas ganham cada vez mais destaque ao 

longo do período estudado. As páginas da FM, entre 1977 e 1979, dão a ver um 

crescimento exponencial das bandeiras e movimentos sociais mencionados acima, o que 

pode ser um indício da expressiva organização da sociedade civil e fortalecimento de 
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tais movimentos que marcou esta conjuntura. As reportagens contam quase sempre com 

foto e/ou ilustração grandes, as quais, em alguns casos, se inserem em sequências 

narrativas visuais.  

A entrevista com o arquivista Dirceu Chirivino, que como vimos teve uma longa 

passagem pelo grupo Caldas Jr., também traz reflexões importantes para pensarmos as 

especificidades deste periódico:  

 

“Dirceu: A folha da Manhã foi fundada em novembro de 

1969. Ela acabou entrando pra substituir a Folha da Tarde 

esportiva, mas que acabou sendo um jornalzinho morno, que 

não acrescentou muito a empresa. E aí a empresa resolveu 

fazer um jornal, como é que eu vou te dizer, mais solto, mais 

descompromissado, menos sóbrio do que os jornais da 

empresa eram na época. O Correio era carrancudo. A Folha 

da Tarde era sóbria. E a Folha da Manhã pretendia ser um 

jornal solto. 

Gabriel: Eu percebi isso. 

Dirceu: Um jornal para um público jovem, para novos 

leitores, e pra fazer concorrência com a Zero Hora. 

Gabriel: era matinal também. 

Dirceu: Era matinal. Mas o que é que aconteceu? Por forças 

de razões de mercado os três jornais passaram a circular de 

manhã, e um concorria com o outro. (...) A Folha da Tarde 

passou a ter duas edições, a que sai às sete da manhã e a que 

saia ao meio dia. O Correio do povo chegou a tirar 4 jornais 

por dia. E isso foi uma das coisas que começou a... Em vez 

de concentrar forças em um jornal, ela dispersou. 

 

A passagem da década de 1970 para de 1980 é narrada por Dirceu como um 

período de crise do Grupo Caldas Jr.: 

 

“A crise da Caldas foi dolorosa. Quem trabalhava lá tava 

acostumado com o fastio econômico. Certos cuidados 

deixaram de ser tomados, as agências passaram a prestigiar 

a ZH, que se tornou uma empresa moderna e muito 
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competitiva em relação ao correio. E principalmente, fizeram 

a parceria com a Rede Globo, na mesma época que a TV 

Guaíba tava entrando no mercado, que teve um altíssimo 

custo de importação na época, que em conjunto com a 

altíssima depreciação cambial da época gerou uma dívida 

impagável pra empresa. Custo altíssimo de ter uma rede de 

TV própria. Foi determinante esses dois fatores pra queda da 

Caldas. Se começou a perceber isso no final de 1978, que foi 

quando a ZH colocou os classificados, já tinha a 

retransmissão da Globo.” 

 

Por conta desta crise, as capas da Folha da Manhã passam a ser em preto e 

branco a partir de julho de 1979, e o periódico deixa de circular no ano seguinte. Quatro 

anos mais tarde o Grupo Caldas Jr., a mais antiga e maior empresa de comunicação do 

estado, vai à falência. 

A análise das edições da Folha demonstra uma afinidade com as inovações 

estéticas do período e com os movimentos de contestação comportamental, cultural, 

social e política que surgiram no Brasil no final dos 1970. Não só em termos de 

conteúdo, mas também de expressão – na forma com que o jornal emprega diferentes 

linguagens jornalísticas para a construção de narrativas. Nesse sentido, as reflexões 

trazidas por Henn se verificam também na análise que desenvolvi. Pudemos perceber 

isso na análise desenvolvida no capítulo anterior. 

 A concepção editorial do veículo aponta para o esforço em conquistar um 

público jovem, urbano, e com um posicionamento político de esquerda e centro-

esquerda. A postura crítica à ditadura é também proeminente no jornal. Nesse aspecto, a 

Folha da Manhã se diferencia dos demais veículos da grande imprensa gaúcha – 

incluindo os demais periódicos da Caldas Jr., como a Folha da Tarde e do Correio do 

Povo, que tinham uma linha editorial marcadamente conservadora. Isso ajuda a 

compreender, por exemplo, por que a FM publicou fotografias críticas à repressão 

policial à manifestação do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas – o 

mesmo se deu na cobertura das demais manifestações estudantis e grevistas, como 

veremos nos capítulos seguintes.  As cenas de violência possivelmente eram mais 

impactantes, „chocavam‟ mais e conquistavam a adesão de um público jovem e de 

críticos à ditadura, nicho no qual o jornal buscava se inserir. Destaca-se a habilidade da 



144 

 

Folha da Manhã em construir uma coesão editorial e estética nesse sentido, incluindo 

desde questões gráficas, de diagramação, de expressão e conteúdo fotográficos, de 

valorização de ilustrações, até à forma e expressão da narrativa textual – leve, irônica, 

bem humorada, descolada, por vezes até coloquial.  

 

Em relação à Zero Hora, surpreende a ausência de trabalhos que aprofundem os 

princípios editorias ou a estrutura gráfica do jornal na década de 1970.
36

 Apesar disso, 

algumas pesquisas que – como essa – fizeram um estudo de caso sobre a cobertura de 

algum episódio por parte do periódico trazem contribuições para pensarmos sobre essas 

questões. Aline Strelow e Ana Gruszynski, professoras de comunicação da UFRGS, 

analisaram a cobertura da Zero Hora ao comício das Diretas Já em Porto Alegre.
37

 As 

autoras transcrevem a linha editorial apresentada pelo jornal na sua primeira edição, em 

5 de maio de 1964: 

 

“Nasce hoje um novo jornal, autenticamente gaúcho. Democrático. 

Sem compromissos políticos. Nasce com um único objetivo: servir ao 

povo, defender seus direitos e reivindicações, dentro do respeito às 

leis e às autoridades.” 
38

  

 

Ao longo da década de 1960 o controle acionário do jornal Zero Hora foi do 

empresário da comunicação Ary de Carvalho. Em 1965, Carvalho vendeu parte das 

ações aos irmãos Jayme e Maurício Sirotsky, os quais compraram a totalidade das ações 

no ano de 1970. Os irmãos Sirotsky eram também proprietários da Rádio e da TV 

Gaúcha, e foi a compra da Zero Hora levou à formação do grupo RBS, em 1970. Na 

época, o jornal seguia em uma crise financeira e estava na 4º posição nas vendas no 

estado – atrás do Correio do Povo, da Folha da Tarde e do Diário de Notícias. A Zero 

Hora passou então a adotar uma gestão empresarial determinada a cortar custos e 

aumentar os lucros, investindo nas áreas comerciais, de distribuição e na compra de 
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jornal Zero Hora. IN: STRELOW, Aline; Et. Al. (Orgs.). Comunicação e Redemocratização no Rio 

Grande do Sul – uma abordagem histórica. Florianopólis: Editora Insular, 2014. 
38

 Idem. 



145 

 

rotativas off-set, mais rápidas e eficientes. Esses investimentos, os métodos de gestão e 

o fato de o jornal fazer parte de um conjunto de veículos de comunicação de uma 

mesma empresa teriam sido o principal responsável pelo crescimento que o periódico 

logrou conquistar ao longo da década de 1970. Mas é só na década de 1980 que o grupo 

RBS se consolida como um conglomerado de comunicação. Os problemas na gestão 

empresarial e a crise financeira do grupo Caldas Jr. também contribuíram para a 

conquista pela Zero Hora da posição de líder de vendas de jornal no estado em 1982.
39

  

As autoras enfatizam, também, as relações de proximidade e reciprocidade da 

Zero Hora com a ditadura, e a prática da autocensura no jornal: 

 

“A necessidade de sobrevivência empresarial – as concessões dos 

canais de rádio e televisão dependiam da administração do Estado – 

fez com que a autocensura predominassem no sentido de evitar atritos 

que pudessem comprometer investimentos publicitários ou mesmo as 

concessões.” 
40

 

  

As vantagens comerciais e empresariais de se alinhar com o regime também são 

destacadas na entrevista realizada com Luiz Ávila, que chama a atenção para o aspecto 

da autocensura no jornal e da presença de um Editor-Chefe que tinha tido forte 

vinculação com o governo Médici.  

Gruzsynski e Strelow também analisam os aspectos gráficos das edições da Zero 

Hora que abordam os comícios das Diretas Já em Porto Alegre. Apesar de haver 

notáveis diferenças na diagramação entre o período analisado pelas autoras e o que nos 

debruçamos nessa pesquisa – ocorreu uma reforma gráfica na ZH no início dos anos 

1980 –, há algumas reflexões importantes: 

“Chamou-nos a atenção o quanto os títulos de várias notícias e notas 

pouco refletiam o que estavam no corpo do texto, sobretudo no 

sentido de destacar o foco principal do que era tratado. Vimos também 

que a organização dos elementos na página – diferentes níveis 

hierárquicos do texto, da fotografia, recursos gráficos, espaçamentos – 

nem sempre contribuía para o entendimento do vínculo existente entre 

eles, gerando interpretações ambíguas. Por outro lado, tendo em vista 
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que no período o jornal era composto for fotocomposição e sob a 

pressão temporal de baixamento/fechamento que limitava as 

possibilidades de revisão de layout e textual, justifica-se a dificuldade 

em manter uma padronização dos espaços tipográficos e a presença de 

erros de grafia em algumas palavras.” 
41

  

 

Essas reflexões trazem uma contribuição significativa para a presente pesquisa. 

Também verifiquei, em minha análise, que a organização dos elementos na página do 

jornal era por vezes confusa, a relação entre manchetes e corpo do texto nem sempre 

refletiam o foco da matéria, além de uma grande quantidade de erros de grafia e 

redação. A explicação encontrada pelas autoras – a pressão temporal que dificultava a 

revisão e a padronização – parece satisfatória. Ela aponta para as fissuras que havia na 

busca do controle editorial por parte do jornal; para um espaço para o imprevisto e até 

mesmo para o ambíguo; para que a construção narrativa – textual e visual – e a 

diagramação do jornal nem sempre era fruto de reflexões aprofundadas, e que – como 

em qualquer narrativa, havia falhas e lacunas na construção de sentido. Apesar da 

tentativa de organização narrativa e gráfica das informações pelos periódicos, havia uma 

série de limites a essa tarefa, sejam temporais, comerciais – o espaço para os 

anunciantes –, ou por outros motivos. Nem todos os elementos presentes nas narrativas 

construídos pelo jornal – as fotografias inclusive – seguem a uma lógica racional pré-

estabelecida por editores, repórteres de texto ou fotográficos. 
42

 

Outros dois trabalhos também trazem contribuições para essa pesquisa. Camila 

Cargnelutti e Viviane Borelli, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

UFSM, analisaram os editoriais da Zero Hora nos aniversários do golpe civil-militar de 

1964 ao longo de todo o período da ditadura, chegando à conclusão de que a 

legitimação da “Revolução” e do regime por ela instaurado era aspecto central do 
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discurso construído pelo jornal.
43

 Os editoriais da ZH em comemoração ao golpe, 

conforme análise das autoras, partiam da construção de uma imagem do governo Jango 

como um período marcado pelo “caos”, pela crise econômica e pelo perigo comunista, 

os quais teriam levado o país “à beira do abismo”. A “Revolução”, então, é exaltada 

pelos editoriais como necessária, e até mesmo “inevitável”, para a resolução dos 

propalados problemas do governo Jango. Em alguns editoriais, o aspecto anticomunista 

ganha mais contundência e é argumentado que o país estava na iminência de virar uma 

“ditadura de esquerda” ou “república sindicalista”. Apesar de Jango ter sido eleito pela 

maioria dos brasileiros – na época, se votava separadamente para presidente e para vice-

presidente, felizmente –, os editoriais de ZH constroem um discurso segundo o qual seu 

governo representaria uma minoria “cujos interesses não coadunavam com as mais 

caras aspirações da nacionalidade”. O golpe de 1964, desta forma, é apresentado como 

voltado à “manutenção da democracia”. Por outro lado, os militares teriam contado com 

o apoio da maioria da população, conforme o jornal. Mais do que isso: a “Revolução” é 

retratada pelos editoriais como resultado da “interpretação da vontade popular” pelos 

militares. A cumplicidade, e até mesmo a participação ativa de alguns setores da 

sociedade civil no golpe, são, desta forma, generalizados para legitimar a tomada do 

poder pelos militares.
44

  

A “anarquia que se instaurava no país” durante o governo Jango é contrastada, 

no discurso editorial do jornal, com a modernização e o crescimento alcançados pela 

“Revolução”.  Isso fica mais evidente nos editoriais da primeira metade da década de 

1970. Nesse contexto específico – que antecede diretamente o que analiso–, a Zero 

Hora exalta ainda mais o discurso desenvolvimentista, de construção de uma “nova 

nação” que teria sido conquistado pelo golpe de 1964: “À falta de uma explicação 

convencional, o nosso caso é classificado como milagre brasileiro pelos estrangeiros” 

(em negrito no original), como traz o editorial de ZH de 30 de março de 1972.  O 

discurso de otimismo, patriotismo e ufanismo, habilmente construído pela agência de 

propaganda estatal (AERP), é absorvido pelos editoriais do jornal.
45

 Também é marca 

desses editoriais a construção da representação de uma nação vivendo em paz, harmonia 
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e progresso, que deixou para trás um passado “sombrio” e de “desordem”, inaugurando, 

com a “Revolução”, um período de desenvolvimento e pujança econômica. Os editoriais 

comemorativos elaborados por ZH nesse período adquirem caráter de verdadeira 

propaganda estatal, ao ponto de enunciar e exaltar as grandes obras realizadas pelo 

regime e as “conquistas obtidas que jamais serão perdidas”. Construía-se, assim, a 

imagem do Brasil-Potência, do país do futuro: “reacenderam-se as esperanças do povo 

brasileiro”, “despertou-se seu espírito cívico”.
46

 Apesar da riqueza da análise dos 

editoriais até o ano de 1977, as autoras, sem dar maiores explicações, não analisam as 

edições posteriores, e dão pouca atenção às mudanças na construção discursiva dos 

editoriais ao longo do período que analisam. 

A historiadora e professora da UFRGS Caroline Bauer igualmente analisa os 

editoriais de comemorações ao golpe do jornal Zero Hora – e também do jornal Correio 

do Povo – entre 1965 e 1988.
47

 A autora se aproxima em linhas gerais da análise de 

Cargnelutti e Borelli para o período pré-1979, e traz grandes contribuições para 

pensarmos a postura editorial da Zero Hora na passagem da década de 1970 para 1980. 

A autora entende que, assim como ocorreu com a imprensa do sudeste do país, a ZH e o 

CP até 1979 “apoiaram e justificaram o golpe e a ditadura, o que pode ser comprovado 

através dos editoriais publicados nos dias 31 de março e 1º de abril.” Para autora, após 

1979, com a continuidade do processo de transição política brasileiro, os discursos de 

tais jornais teriam se modificado explicitamente, “evidenciando uma estratégia comum 

a outros setores da sociedade brasileira de conciliar-se com um passado de apoio ao 

autoritarismo: tratava-se do forjamento da chamada ideologia de reconciliação”.
48

 

Conforme Bauer, nesse período os veículos pesquisados teriam procurado ressignificar 

as posturas que tomaram nos anos anteriores, passando da justificativa ao golpe para a 

defesa de uma conciliação com o passado autoritário que fosse pautada pelo 

esquecimento e silêncio, tentando neutralizar os conflitos sociais que surgiram na luta 

pela redemocratização:  
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“Todos aqueles que se opuseram aos caminhos da transição 

brasileira foram considerados radicais e revanchistas, não 

entenderam que se vivia em um clima de transição e lhes 

acusavam de desconhecer as virtudes conciliatórias dos 

brasileiros”.
49

  

Bauer transcreve e analisa o editorial da ZH datado de 1982 em rememoração ao 

31 de março. Ele aponta para defesa de uma “conciliação com o passado”, e defende as 

atitudes democratizadoras tomadas por Figueiredo. Como nas demais ocasiões, não há 

críticas ao regime, muito pelo contrário: 

 

“Vivemos um momento de rara importância em nossa história, um 

momento que exige, de todos e sem exceção, o consciente exercício 

dos direitos de cidadania, o arquivamento dos ódios e rancores, e o 

propósito de construir, em bases sólidas, a democracia que todos 

desejamos e cujo nome foi desencadeado o movimento renovador de 

1964” (Zero Hora, 31/02/1982, p. 2). 
50

 

Salta aos olhos, nesse trecho, a legitimação do golpe de 1964 e a continuidade 

do apoio prestado à ditadura nos editorias do jornal. As reflexões trazidas por Bauer 

acerca da tentativa de conciliação com o passado, por parte da Zero Hora, coadunam 

com o que pude encontrar em minha pesquisa. As análises que fiz das edições de Zero 

Hora apontam para uma postura editorial do jornal no sentido de amenizar a onda de 

greves e manifestações que irromperam no estado em 1979. A “conciliação”, para ZH, 

não era só com o passado: ela deveria ocorrer também no presente. Tal termo – 

“conciliação” – aparece em diversos editoriais tratando sobre as greves e os intensos 

conflitos políticos que ocorreram no estado em 1979. A linha editorial do jornal, nesses 

casos, pode ser resumida em três tempos da seguinte forma: reconhecer a emergência de 

problemas de ordem econômica e social; apontar para a necessidade de “conciliação”, 

para o diálogo com as autoridades ou com os patrões como o caminho a ser trilhado, 
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argumentando da necessidade de “calma” e “serenidade”; denunciar a participação de 

“agitadores” ou “subversivos” que teriam se infiltrado e tentado a radicalização dos 

movimentos sociais e políticos que foram de encontro aos interesses empresariais ou 

aos pressupostos e ao ritmo da política de abertura estipulada pelo regime. Essa 

“radicalização” atribuída a alguns movimentos grevistas e manifestações que tomaram 

as ruas de Porto Alegre no período são apontada como danosa aos interesses nacionais, 

taxadas de “tumulto” e de “perturbação da ordem publicando”, justificado-se a atuação 

da polícia para “dissolver” as manifestações nestes casos; em alguns momentos, 

inclusive, é destacado que essa postura poderia trazer “retrocessos”, colocar em cheque 

a política de abertura do regime – em geral elogiada pelo veículo.
 51  

 

A análise que fiz das edições da Zero Hora possibilita aprofundarmos algumas 

outras questões sobre a linha editorial proposta pelo jornal – ou pelo menos a imagem 

que ele tentava passar aos seus leitores a esse respeito. O editorial “ZERO HORA, 15 

ANOS”, comemorativo de aniversário do jornal e datado de cinco de maio de 1979, traz 

contribuições interessantes nesse sentido. Nele, os editores do jornal exaltam os 

princípios que norteariam o fazer jornalístico do veículo. Após exaltar as inovações 

técnicas e modernizações gráficas que a Zero Hora introduziu – “fora o primeiro diário 

do Rio Grande do Sul a utilizar a impressão offset e a introduzir os modernos sistemas 

eletrônicos de fotocomposição” – o editorial destaca os seus compromissos editoriais: 

 

“A par desse crescimento instrumental e técnico, as responsabilidades 

se multiplicaram. E, ao longo de 15 anos, Zero Hora sempre soube 

responder às expectativas de sua comunidade. Isto porque, como 

órgão de comunicação social, Zero Hora sempre soube que o mundo 

do homem é história e, por isso, se modifica sem cessar (...) e que a 

comunicação se faz essencial porque a realidade só alcança 

definitivamente seu estatuto de realidade social quando comunicada. 

(...) Zero Hora parte daí e conhece os seus deveres: o primeiro, 

que é absoluto, consiste em comunicar verdade; o segundo, em dar 

integridade à comunicação, porque segmentar a verdade é 

distorcê-la. E o terceiro consiste na seleção imparcial e objetiva do 

que comunica, já que alguns conteúdos não valem o ato de 

comunicar.” (Zero Hora, 05/05/79, pg.2, grifos meus) 
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 Essa análise será aprofundada no próximo capítulo e baseia-se nos editorias publicados por Zero Hora 

durante as greves mais expressivas que ocorreram no Rio Grande do Sul em 1979: a dos professores 

estaduais, a da construção civil e a dos bancários. 



151 

 

Este trecho mostra como o proprietário e editores do jornal queriam que ele 

fosse visto pelos seus leitores. Salta aos olhos a autoafirmação dos compromissos 

editoriais com a verdade, com a integridade da informação, com a imparcialidade e 

objetividade. Estes pressupostos são característicos do tipo de jornalismo informativo 

que embasava os princípios editorias de parte significativa dos veículos da grande 

imprensa diária brasileira da época, como veremos a seguir.  

A análise que fiz das edições dos jornais de 1977 a 1979 também permite nos 

aventurarmos em uma reflexão sobre as principais pautas de sua cobertura. Como vimos 

na análise da reportagem sobre a manifestação do III Dia Nacional de Lutas – e também 

na de outras matérias que abordaremos nesse trabalho –, os editores da Zero Hora 

fazem valer esses princípios, construindo narrativas que aparentassem objetividade e 

imparcialidade, fazendo uso de uma linguagem voltada para aspectos “factuais” e 

“objetivos”, citando pontos de vista diferentes sobre os acontecimentos e abrindo 

margem para o dissenso, evitando uso de expressões que pudessem soar como 

subjetivas. Apesar disso, como não poderia ser diferente, a Zero Hora constrói 

determinada visão, sentidos e significados sobre os acontecimentos. Por mais que abra 

espaço para falas oposicionistas, até mesmo de lideranças críticas ao regime (sindicais, 

políticas, religiosas, em alguns casos de movimentos sociais), o jornal acaba adotando 

uma série de ressalvas e usa de artifícios linguísticos e editoriais para fazer valer o seu 

ponto de vista e suas intenções – de defesa, em linhas gerais, do projeto político de 

abertura proposto pelo regime, de tentativa de amenizar os conflitos políticos e sociais, 

defendendo uma postura conciliatória e taxando de radicais atitudes que fugissem a esse 

script. E o faz demonstrando muita habilidade, conseguindo conquistar a legitimidade e 

a adesão de um público cada vez maior de leitores para o jornal.
52

  

Pelo que pude analisar, a Zero Hora repercute bastante os movimentos sociais e 

setores oposicionistas que se floresceram no final da década de 1970; contudo, se 

comparado à Folha da Manhã, o jornal aprofunda menos essas questões, tratando-as de 

forma mais factual. Por exemplo: a FM desenvolve diversas entrevistas com lideranças 

sindicais entre 1977 e 1979, cobrindo, e até mesmo pautando, o movimento sindical 

crítico ao regime. A ZH, por sua vez, traz matérias sobre a temática quando acontece 
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 Lembrando que é nesse contexto que a ZH passa do 4º lugar para a liderança no mercado de jornais 

diários – com a ajuda, é verdade, da crise econômica do Grupo Caldas Jr.     
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algum evento mais marcante (uma assembleia grevista, uma mobilização, um incidente 

ecológico de grandes proporções). Por mais que tome uma postura que denote críticas à 

atuação mais incisiva dos movimentos sociais e setores oposicionistas – como greves, 

manifestações nas ruas, ou a luta por uma anistia irrestrita –, a ZH raramente deixa de 

informar sobre os principais eventos que marcaram a atuação desses novos – ou 

renovados – atores sociais. Com o passar do tempo, sobretudo a partir de 1978, o jornal 

passa a fazer mais reportagens especiais – às vezes seriadas, ao longo de uma semana, 

sempre contando com muitas imagens visuais – tratando de forma mais aprofundada 

alguns dos problemas de ordem política, econômica e social da época (por exemplo, a 

crise energética, o problema da terra no meio rural, da habitação popular, sobre a 

tragédia ecológica na praia do Hermenegildo), nas quais o jornal apresenta diversos 

pontos de vista em entrevistas, contextualiza a questão e busca soluções para os 

problemas – não se aproximando, contudo, daquelas posturas que o jornal acusa de 

serem “radicais”. Nessas reportagens especiais, o aspecto informativo predominante no 

jornal cede espaço para uma abordagem mais interpretativa, mostrando um engajamento 

do jornal em tratar dos conflitos sensíveis à época, e até mesmo cobrando atitudes do 

poder público.  

Porém, cabe destacar que a ênfase principal da pauta da Zero Hora é tentar 

circunscrever a resolução dos conflitos à esfera institucional – por exemplo: cobrar 

mudança na legislação que trata do reajuste salarial dos trabalhadores no que tange ao 

problema das greves; ampliar o crédito imobiliário ou para os pequenos agricultores, no 

que diz respeito à questão fundiária. No ano de 1979, a reforma partidária e as disputas 

em torno das lideranças políticas com o propalado surgimento de novos partidos é a 

temática política de mais destaque pelo periódico. No caso da pauta da anistia, o veículo 

poucas vezes menciona a atuação do movimento que lutou pela sua conquista; contudo, 

aborda com grande destaque os debates que ocorreram no legislativo, a posição do 

executivo, a expectativa com a volta de Brizola e as conversas dele com a liderança 

emedebista Pedro Simon.  

Chama a atenção, também, a tranquilidade com que a ZH absorve o discurso 

oficial do governo da época, fazendo uso de falas do presidente da república, de 

governadores ou ministros como se fossem as suas, inclusive não usando aspas ao 

transcrevê-las nas manchetes. Além disso, a opinião das autoridades representantes do 
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regime facilmente se tornam notícias no periódico, e não percebi em nenhum momento 

um posicionamento crítico do jornal frente a elas.  

Isso não significa, contudo, que o jornal não fazia críticas ao regime. Há de se 

complexificar a noção que resume as atitudes da empresa como de apoio à ditadura. 

Apesar da narrativa do jornal legitimar e até elogiar o regime, ela também cobra 

mudanças, resolução dos problemas de ordem econômica e social, adoção de medidas 

liberalizantes, a continuidade das medidas democratizantes, mesmo que o faça em um 

tom ameno, evitando críticas frontais. A busca pelo princípio da neutralidade também 

tornava necessário este distanciamento. A relação simbiótica entre o jornal e o regime se 

baseava em benefícios e cobranças mútuas, harmônicas, mas com pontos de conflitos, 

sobretudo na área econômica frente à crise que se agravava. Há, portanto, uma 

convergência de interesses, mas com certo distanciamento crítico ao regime por parte do 

jornal, pressionando inclusive pela adoção de medidas que servissem aos interesses do 

Grupo RBS e de seus parceiros e empresários anunciantes.  

As reflexões que apresentei nos parágrafos anteriores são da ordem de uma 

impressão mais geral. Foram feitas com base em uma análise qualitativa das centenas de 

exemplares que pesquisei. A pretensão aqui não foi a de esgotar a temática, mas a de 

tentar aproximar o leitor – ou melhor, compartilhar com ele a minha percepção – das 

características mais genéricas que pude perceber nessa fonte.   

Em relação aos aspectos gráficos, o jornal valoriza bastante as fotografias, que 

aparecem em grande número e frequentemente em grandes formatos, com uma 

quantidade expressiva de fotos de agências internacionais e com a publicação de fotos 

especiais coloridas na capa e no interior – em número muito maior do que o fazia a 

Folha da Manhã. As questões comportamentais e a cena da contracultura da época 

ganham bem menos destaque na Zero Hora, que por outro lado valoriza bastante a 

indústria cultural que se fortalecia no país. 

O crescimento empresarial do Grupo RBS é indissociável da proximidade e 

apoio que prestou à ditadura. Contudo, não só as relações de reciprocidade entre a 

empresa e o regime explicam o vigoroso sucesso comercial logrado pela ZH na década 

de 1970, que a levou da quarta à primeira posição no número de vendas no estado no 

início de 1980. A aquisição total do jornal pelo grupo em 1970, como vimos, foi 
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seguida pela modernização gráfica e editorial, e também mudança editorial. Além disso, 

há de se reconhecer certa habilidade na construção de um discurso jornalístico que se 

revestisse de uma aura de “imparcialidade” e “objetividade”, o que pode ter contribuído 

para a conquista da adesão de leitores para a Zero Hora ao longo da década. A escalada 

do periódico à liderança de mercado também significa a conquista de uma posição 

privilegiada no plano das disputas pela construção de representações legítimas acerca do 

mundo – ou seja, de fazer crer que a sua narrativa dos acontecimentos se tratava da 

realidade em si, questão defendida nos pressupostos editoriais que o jornal propalava na 

época, questão que aprofundaremos nas próximas páginas. O monopólio do setor 

jornalístico por parte da Zero Hora no Rio Grande do Sul se acentua ainda mais com o 

fechamento da Caldas Júnior – seu principal concorrente – em 1984. 

 

Passamos agora a analisar algumas das possíveis influências editoriais dos 

jornais analisados. Busquei aprofundar essa questão ao seguir as pistas deixadas por 

Ronaldo Henn, que ao analisar a Folha da Manhã aponta para a proximidade do 

periódico com o Jornalismo interpretativo. A caracterização dos principais gêneros 

jornalísticos que embasavam a imprensa brasileira da época contribui nesse sentido. 

Contudo, tal caracterização varia muito conforme os autores e correntes teóricas do 

campo da Ciência das Comunicações. O objetivo aqui será de, a partir de estudos 

desenvolvidos nesse campo, aventurar-me em algumas reflexões que servem aos 

interesses específicos dessa pesquisa, novamente sem querer esgotar a discussão ou 

generalizar conceitos.  

Encontrei referências a pesquisas importantes para a análise dos gêneros 

jornalísticos da imprensa brasileira realizadas já a partir de meados da década de 1960.
53

 

Francisco de Assis, doutor em Comunicação Social, caracteriza e diferencia três gêneros 

jornalísticos predominante: o informativo, comum nos jornais regionais, e que tinha por 

pressuposto editorial um relato puro e simples dos fatos, do “real”, se pautando como 

um jornalismo objetivo e neutro e partindo dos princípios de “veracidade”, 
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 Devido aos limites de tempo, não consegui aprofundar essa análise partindo dos teóricos da 

comunicação da época, mas utilizo dois trabalhados mais recentes que analisam essa questão: ASSIS, 

Francisco. Fundamentos para a compreensão dos gêneros jornalísticos. Alceu, v.11, n.21, pg. 16-33, 

jul./dez. 2010; FERREIRA, Fábio Gonçalves. Gêneros jornalísticos no Brasil: estado da arte. Biblicon, 

v.4, n.1, jun./dez. 2012. 
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“imparcialidade” e “objetividade”. Há, como podemos ver, notáveis proximidades desse 

gênero jornalístico com os pressupostos editoriais e compromissos autoafirmados por 

Zero Hora para com os seus leitores no editorial comemorativo dos 15 anos do 

periódico. O gênero interpretativo teria surgido, no país, no Jornal do Brasil no início da 

década de 1960, e tem como pressuposto um aprofundamento da informação, na qual o 

jornalista deveria relacionar a informação com seu contexto e interpretar o sentido dos 

acontecimentos, ultrapassando a noção de caberia ao jornalismo um relato neutro dos 

fatos.
54

 Contudo, a bibliografia analisada aponta para a não existência de consenso 

quanto à delimitação das fronteiras que separam a informação e a interpretação ou 

opinião no jornalismo. Conforme Assis, não se pode falar em um jornalismo puramente 

informativo – a neutralidade, imparcialidade e objetividade pura não existe –, assim 

como também não há uma definição coesa sobre o jornalismo de gênero interpretativo, 

o qual compartilha, na prática, diversas características do jornalismo informativo.
55

 

Se no caso da Zero Hora é possível identificar um enquadramento editorial no 

que é classificado como um jornalismo informativo, no caso da Folha da Manhã há 

uma relativa aproximação, apontada também por Ronaldo Henn, com um jornalismo 

interpretativo, mas sem deixar de apresentar alguns pontos de contato com o gênero 

informativo. Apesar das dificuldades de aprofundar essas questões teóricas advindas do 

campo da comunicação social – e a ausência de trabalhos que analisam a imprensa 

diária gaúcha dos anos 1970 à luz desses gêneros –, acredito que as reflexões acima 

desenvolvidas, apesar de pontuais, se aproximam das e enriquecem as reflexões acerca 

dos aspectos editorias dos periódicos analisados nas páginas anteriores. Elas apontam, 

também, para que ao longo da década de 1970 havia, na imprensa diária brasileira, 

espaço para o questionamento a respeito dos pressupostos dominantes que embasavam o 

jornalismo, para a experimentação de novas formas, gêneros e narrativas, para o 

florescimento e a presença concomitante de uma grande variedade de veículos de 

imprensa.      
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ASSIS, Francsico. Opus cit. pg. 22-24. 
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 Além desses dois gêneros jornalísticos há vários outros: o diversional, o utilitário, o opinativo. Há 

autores que discordam da subdivisão de jornalismo em gênero, e preferem diferenciar os diferentes 

formatos, ou outras categorias. Contudo, o desenvolvimento dessas discussões não é contemporâneo ao 

período analisado por essa pesquisa, e portanto não pode ter exercido influências no projeto editorial dos 

jornais analisados. 
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O objetivo, neste capítulo, foi o de apresentar as características gerais dos 

veículos de imprensa pesquisados (seus aspectos gráficos e editoriais) e do contexto 

específico do fotojornalismo (o perfil dos repórteres fotográficos que atuavam nestes 

jornais, as práticas e relações sociais que envolviam a profissão, o processo de produção 

fotojornalística na empresa, a cobertura das manifestações contra a ditadura). Agora que 

já conhecemos um pouco mais sobre esses jornais e sobre o trabalho dos fotojornalistas 

que nele atuavam poderemos aprofundar a análise das representações visuais 

construídas acerca das manifestações promovidas pelo movimento estudantil, pela 

anistia e sindical no Rio Grande do Sul ao longo do final da década de 1970.  
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CAPÍTULO 3 – O MOVIMENTO ESTUDANTIL, O 

MOVIMENTO PELA ANISTIA E O MOVIMENTO 

SINDICAL EM PORTO ALEGRE NO FINAL DA DÉCADA 

DE 1970 
            

 

 

I 

A “ABERTURA” E A LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o contexto da ditadura civil-militar brasileira 

durante a segunda metade da década de 1970, tendo em vista as lutas por liberdades 

democráticas que ganham força no período e a participação dos movimentos estudantil, 

pela anistia e sindical no Rio Grande do Sul. Iniciaremos com uma apresentação e breve 

reflexão teórica sobre a temática, a qual será seguida por três subcapítulos, cada qual 

abordará um dos movimentos sociais objeto desta pesquisa. Nestes subcapítulos serão 

desenvolvidas: uma análise detalhada da organização, formação e atuação de cada um 

desses movimentos; uma revisão bibliográfica e uma discussão teórica sobre as a 

historiografia pertinente; uma análise das matérias e fotografias publicadas entre 1977 e 

1979 por Folha da Manhã e Zero Hora sobre as manifestações promovidas por esses 

movimentos sociais que tomaram o espaço público para lutar pela redemocratização.  

 

O general Ernesto Geisel assumiu a presidência no ano de 1974. O apoio social, 

o esmagamento das organizações de esquerda que optaram pela luta armada e o baixo 

desempenho eleitoral da oposição fizeram o governo se sentir seguro para iniciar uma 

política de “distensão”, a qual foi seguida e reforçada pela política de “abertura” do 

general João Figueiredo em 1979. Isto, contudo, não significou um enfraquecimento da 

ditadura civil-militar, mas sim uma tentativa de institucionalização do regime. A 

ditadura passou a propor uma transição democrática que deveria ocorrer de forma lenta, 

gradual e segura, sempre controlada pelos militares e com a intenção de que a sociedade 
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se incorporasse às prerrogativas políticas do regime. Apesar da permanência da censura, 

do aparato repressivo e de medidas autoritárias, Geisel buscou afirmar-se, mais ainda 

que seus antecessores, como “democrático”.  

A política de “distensão” e “abertura” promovida pelo regime visava à 

concretização de um processo de transição que fosse controlado pelos militares e 

marcado pela conciliação entre as elites. O objetivo do regime – e dos setores das elites 

econômicas e política brasileira que persistiam em apoiá-los – era impedir o surgimento 

de manifestações e contestação social que colocassem em risco a sua própria 

institucionalização. Com esse intuito, a ditadura abriu um espaço consentido para que 

alguns interlocutores por ela escolhidos pudessem participar das discussões sobre a 

redemocratização do país, fixando estreitos limites para a sua atuação. Interessava ao 

regime circunscrever estas discussões aos setores da elite da oposição (como o MDB, a 

OAB, a ABI e a CNBB), isolando-as dos movimentos sociais e das demandas 

populares.1 

Contudo, a política de “abertura” da ditadura ocorreu em um contexto marcado 

pela crise do “milagre brasileiro” e por um esgotamento político e econômico – com a 

desaceleração do crescimento da economia, a volta da inflação e o endividamento 

externo. Além disso, cresceram as divisões internas entre os militares, tornando-se 

públicos os conflitos com a “linha-dura” dentro do grupo de poder. A ditadura passou a 

encontrar dificuldade para conseguir adesão aos seus projetos e ocorre um 

fortalecimento do MDB. A incapacidade do regime de lidar com os problemas 

econômicos, políticos e sociais gerou uma perda de sua legitimidade frente a amplos 

setores da sociedade. O regime, então, teve que lidar com a retomada das pressões dos 

movimentos organizados pela sociedade civil. Na segunda metade da década de 1970, 

os movimentos sociais se fortaleceram e as manifestações políticas voltam a tomar o 

espaço público, confrontado a ditadura. Organizações da sociedade civil passaram a 

lutar pela conquista de liberdades democráticas e de direitos políticos e sociais, se 

chocando com a tentativa de controle do processo de transição pela ditadura. 2   

O processo de retomada das ruas como local de manifestações políticas pelos 

movimentos sociais durante a luta pela redemocratização do país já foi foco de reflexões 
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 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1987. 
2
 Idem. 
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teóricas de outras pesquisadoras e pesquisadores. Maria Helena Moreira Alves, em um 

dos trabalhos pioneiros e de grande influência nas análises sobre o período ditatorial, 

compreende que durante o período de "distensão" e "abertura" o regime estaria disposto 

a abrir um relativo diálogo com os setores de “elite” da oposição na esperança de obter 

para o Estado de Segurança Nacional maior estabilidade e apoio. Em sua reflexão, ela 

constrói os conceitos de oposição de base e de oposição de elite e de dialética entre 

Estado e oposição, os quais contribuem para a reflexão sobre a conjuntura do final dos 

anos 1970 e as especificidades das lutas contra a ditadura desenvolvidas no período. A 

oposição de elite, segundo ela, era composta pelo MDB, CNBB, OAB e a ABI, setores 

com os quais o regime estaria disposto a dialogar para concretizar o processo de 

transição para a democracia. Já a oposição de base seria composta, sobretudo, por 

associações populares, mas também pelos movimentos sociais. Tais grupos, no entanto, 

eram excluídos pela ditadura do diálogo sobre a redemocratização do país. Segundo a 

autora, o Estado, desta forma, “determinava” qual era a oposição aceitável e qual era 

intolerável. 3  

Esta conceituação, contudo, deixa de lado algumas questões importantes, como 

os diferentes níveis de inter-relações entre os diversos setores de “base” e de “elite” da 

oposição – por exemplo: aonde se inseririam algumas tendências dos movimentos 

estudantis, sindical e pela anistia que atuavam dentro do MDB? A ênfase dada pela 

autora às associações de bairros, às Comunidades Eclesiais de Base e ao movimento 

sindical no que ela conceitua como oposição de base também me parece problemática, 

fruto, talvez, de expectativas quanto ao papel que esses atores poderiam desenvolver na 

política nacional – é importante lembrar que Moreira Alves escreveu a obra em 1984 e 

militou nas comunidades de base e na formação do Partido dos Trabalhadores. A 

atuação dos movimentos estudantil e pela anistia ganham muito pouco destaque nas 

reflexões sobre o processo de “abertura” desenvolvida na obra, não ficando claro, 

inclusive, se tais movimentos faziam ou não parte do que ela denomina como oposição 

de base.  

Maria Paula do Nascimento Araújo também analisou o contexto de lutas 

políticas e contra a ditadura ao longo do período que vai de 1974 a 1985.
 4

 Para Araújo, 

                                                           
3
 Idem. pg. 225. 

4
 ARAÚJO, Maria Paula do Nascimento. Lutas democráticas contra a ditadura. REIS FILHO, Daniel 

Aarão & FERREIRA, Jorge. As esquerdas no Brasil. Vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007 
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o contexto foi marcado pelas lutas por liberdades democráticas, as quais reuniram 

amplos setores da esquerda que floresceram na segunda metade da década de 1970. A 

tática do enfrentamento armado, que marcou as estratégias de resistência desenvolvidas 

nos anos anteriores, cedeu lugar para a luta pela redemocratização do país por vias 

pacíficas. Esta nova conjuntura de resistência foi possibilitada pela autocrítica da luta 

armada e, também, pela política de “distensão” e “abertura”, que abriu novos espaços 

para a atuação das esquerdas. Conforme Araújo, neste contexto de lutas por liberdades 

democráticas tiveram grande destaque e se fortaleceram: o movimento pela anistia; o 

movimento estudantil; movimento sindical; movimentos pela defesa dos direitos 

humanos; movimentos populares e associações de bairros e favelas; os movimentos de 

“minorias” políticas, como o feminista, negro e gay – os quais não eram aceitos com 

facilidade pela esquerda da época –; a imprensa alternativa; setores da igreja católica e 

Comunidades Eclesiais de Base; associações de profissionais liberais como a OAB, 

ABI, IAB; além da atuação de alguns setores do MDB e de organizações e partidos 

clandestinos de esquerda que atuavam principalmente a partir de diversos movimentos 

sociais.  

Desta forma, as lutas por liberdades democráticas, segundo a análise da autora, 

englobavam um grande leque de demandas e de forças sociais e políticas muito 

diversificadas e heterogêneas, incluindo desde posturas moderadas até as mais radicais. 

Araújo argumenta, também, que o contexto de redemocratização teria tido alguns 

marcos principais, são eles: a luta pela anistia, o movimentos sindical, a luta pelas a 

reconstrução partidária possibilitada pela extinção do bipartidarismo e as Diretas Já. A 

autora traz importantes contribuições ao tentar ponderar a participação e contribuições 

de setores políticos e sociais tão distintos no processo de transição democrática. Mas, ao 

mesmo tempo, tal reflexão leva ao questionamento do quão unitárias teriam sido as 

lutas por liberdades democráticas, deixando em aberto a necessidade de analisarmos as 

inter-relações entre tais setores, as suas especificidades e a pluralidade de projetos e das 

formas de atuação política que se desenvolveram no período.   

Em relação ao contexto gaúcho durante a conjuntura de luta pela 

redemocratização, os livros Anistia ampla, geral e irrestrita: história de uma luta 

inconclusa e Não calo, grito: memória visual da ditadura civil-militar no Rio Grande 
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do Sul também trazem importantes contribuições. 5 Tais obras chegam à conclusão de 

que havia uma grande proximidade e articulação entre os movimentos sociais – 

abordados acima – durante o início do período da redemocratização. Os movimentos 

estudantil e sindical participaram intensamente na organização do Comitê Brasileiro 

pela Anistia-RS e nas mobilizações pela anistia que ocuparam o espaço público da 

capital gaúcha, além de contribuírem na organização do movimento contra a carestia. 

As entidades de luta pela anistia, por sua vez, prestaram apoio às manifestações 

grevistas no estado, que também contaram com a participação de setores do movimento 

estudantil. Além dessas obras, há outras que trazem importantes contribuições à 

reflexão sobre a atuação dos referidos movimentos sociais. Elas serão abordas na 

revisão bibliográfica que será desenvolvida ao longo desse capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 RODEGHERO, Carla Simone; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana. Anistia Ampla Geral e 

Irrestrita: História de uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2011. RODEGHERO, C. S.; 

GUAZZELLI, D.G; DIENSTMANN, G. Não calo, grito: memória visual da ditadura civil-militar no Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2013. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah

UKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-

BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-

conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-

visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1b3c3OHNAhUFjpAKHXL-BrEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fcentral-de-conteudo%2Fanistia%2Fanexos%2Fnao-calo-grito-visualizacao.pdf&usg=AFQjCNGrSIHopcnrev2i9DmE0iBO4llJhA&sig2=MeKby5GLiScNt7ab7ecFdA
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Figura 32 – Mosaico de imagens visuais reproduzidas ao longo deste subcapítulo. 
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CONHEÇO O MEU LUGAR (1979) 

 

Belchior 

 

O que é que pode fazer o homem comum 

Neste presente instante senão sangrar? 

Tentar inaugurar 

A vida comovida 

Inteiramente livre e triunfante? 

 

O que é que eu posso fazer 

Com a minha juventude 

Quando a máxima saúde hoje 

É pretender usar a voz? 

 

O que é que eu posso fazer 

Um simples cantador das coisas do porão? 

Deus fez os cães da rua pra morder vocês 

Que sob a luz da lua 

Os tratam como gente - é claro! - aos pontapés 

 

Era uma vez um homem e o seu tempo 

Botas de sangue nas roupas de lorca 

Olho de frente a cara do presente e sei 

Que vou ouvir a mesma história porca 

Não há motivo para festa: Ora esta! 

Eu não sei rir à toa! 

 

Fique você com a mente positiva 

Que eu quero é a voz ativa (ela é que é uma boa!) 
 

Figura 33 - Charge de Santiago, jornal Folha da Tarde, 1979. 

Fonte: Acervo particular de Santiago. 
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II 

O MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

O objetivo aqui é apresentar um panorama geral do movimento estudantil 

gaúcho durante a década de 1970 e desenvolver uma revisão bibliográfica sobre a 

temática. A segunda parte deste subcapítulo analisará as demais manifestações 

estudantis que ocuparam as ruas de Porto Alegre entre 1977 e 1979.  

 

O movimento estudantil desempenhou importante papel no contexto do final dos 

anos 1970, ajudando a radicalizar a luta pela redemocratização e a empurrar para as ruas 

os setores de oposição à ditadura.6 Na década de 1960, o movimento estudantil já havia 

demonstrado grande poder de mobilização em dois momentos distintos: no início da 

década, no qual, impulsionadas pela atuação política da UNE, foram construídos os 

Centros Populares de Cultura, as caravanas culturais e ocorreram diversas greves 

estudantis e manifestações em defesa da democratização das universidades públicas, das 

reformas de base e na luta para barrar o golpe civil-militar no episódio da legalidade e 

em 1964;7 e entre os anos de 1967 e 1968, quando o movimento estudantil voltou a 

promover grandes manifestações pelas ruas, lutando pela reorganização de suas 

entidades, pela reforma universitária e pelo fim da ditadura.  

Em resposta ao crescimento das mobilizações contestatórias dos estudantes no 

final dos anos 1960 a ditadura aprimorou a legislação autoritária, reprimiu as 

manifestações estudantis de esquerda e fechou algumas das entidades representativas 

dos estudantes (Grêmio Estudantis, Diretórios Acadêmicos, Diretório Centrais dos 

Estudantes, as Uniões Estaduais dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes – 

DA‟s, DCE‟s, UEE‟s e UNE) levando diversas de suas lideranças à prisão. O AI-5, a 

nova Lei de Segurança Nacional e os decretos 228/67 e 477/69, impostos pela ditadura, 

possibilitaram, na prática, a expulsão e prisão de qualquer estudante envolvido em 

                                                           
6
 ARAÚJO, Maria Paulo do Nascimento. Opus cit., 2007. 

7
 TRINDADE, Hélgio. A Legalidade e o Movimento Estudantil Brasileiro. Revista Anos 90, Porto Alegre, 

V.18, Nº33, Jul. 2011. P. 129 – 164. 
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atividades políticas que fossem de encontro aos interesses do regime. A impossibilidade 

de manifestação dos estudantes por vias democráticas levou a um enfraquecimento do 

movimento estudantil oposicionista. As manifestações estudantis ficaram restritas às 

escolas e universidades entre 1969 e 1976. 

 Com o fechamento político do regime ocorreu um fortalecimento das 

organizações clandestinas de esquerda, as quais passaram, cada vez mais, a serem vistas 

por uma parcela dos estudantes como forma de atuação política independente contra a 

ditadura. O engajamento em organizações armadas passou a ser uma opção adotada por 

parte daqueles que haviam se engajado nas lutas estudantis do final da década de 1960. 

No movimento estudantil, ao longo o início dos anos 1970 as organizações de direita se 

fortaleceram e voltaram a ocupar as entidades representativas que foram consentidas 

pela ditadura.  

Esta dissertação parte da perspectiva que compreende a reestruturação do 

movimento estudantil contrário à ditadura no final da década de 1970 como um 

processo gradativo, que teve suas raízes nos anos anteriores.8 Mesmo com o 

deslocamento de uma parcela expressiva do movimento para a luta armada após o AI-5, 

os estudantes, tanto de direita quanto de esquerda, continuaram a atuar politicamente, e 

o movimento estudantil não desapareceu de cena, embora tenha ficado mais restrito aos 

ambientes escolares e acadêmicos. Devido ao fechamento repressivo do regime, tal 

movimento teve que desenvolver práticas e ações distintas daquelas que predominaram 

até 1968. As universidades seguiram sendo um local de reunião, debate e mobilização 

política, social e cultural dos estudantes. Há indícios que organizações clandestinas de 

esquerda que não optaram por pegar em armas – como o PCB – seguiram tendo 

inserção no meio estudantil, e setores do MDB ampliam sua presença no movimento ao 

longo da primeira metade dos anos 1970.
9
 O fato de tais mobilizações não terem tido 

visibilidade ou produzido muitas fontes escritas – também pela censura à imprensa e 

temor frente à repressão – não deve levar a uma desconsideração de sua existência. 

                                                           
8
 MULLER, Angélica. A resistência do movimento estudantil brasileiro contra o regime ditatorial e o 

retorno da UNE à cena pública (1969-1979). 2010. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-06102010-161921/>.  
9
 Idem 
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Por outro lado, acredito que o fortalecimento das correntes de direita no 

movimento estudantil, ocorrido nesse contexto, não justifica a ausência de pesquisas 

históricas sobre tal período. Também acredito ser problemática, até mesmo simplista, a 

tese que associa quase que automaticamente a desestruturação do movimento estudantil 

que resistiu à ditadura na década de 1960 com a passagem para a luta armada, como se 

tal opção, tomada por um grupo seleto de lideranças do movimento, fosse a única forma 

de continuar lutando contra o regime. Tal concepção foi desenvolvida, primeiramente, 

pelas narrativas memorialísticas das próprias lideranças do movimento estudantil dos 

anos 1960, e parece ainda dominar as análises sobre o período, como apontam alguns 

trabalhos recentes.10 Estas ressalvas, contudo, não significam que a importância da 

participação de muitas tendências estudantis de esquerda na luta armada deva ser 

desconsiderada. Tampouco que a reinserção destas correntes no campo das lutas 

democráticas – principalmente a partir de 1973 – não tenha desempenhado papel 

relevante no fortalecimento de um movimento estudantil contrário à ditadura nos anos 

subsequentes. 

Como vimos, a segunda metade da década de 1970 é marcada pela perda de 

legitimidade e fortalecimento dos setores oposicionistas e dos movimentos sociais, que 

passam a ocupar as ruas. Após quase uma década sem que o espaço público fosse 

ocupado por manifestações contrárias à ditadura, o movimento estudantil de esquerda 

volta a se organizar com maior intensidade e se torna importante ator da luta pela 

redemocratização do país, ocupando as ruas e dando visibilidade à luta pela derrubada 

do regime. No Rio Grande do Sul, a primeira manifestação contrária à ditadura a tomar 

o espaço público (após o AI-5) ocorreu no dia 23 de agosto de 1977, definido como III 

Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades Democráticas, analisada no primeiro capítulo 

desta dissertação. O movimento realizou algumas outras manifestações pelas ruas da 

capital nos dois anos seguintes. Nenhuma delas, contudo, tão expressivas como a 

primeira. Faremos uma breve analise delas na segunda parte deste subcapítulo. 

O movimento estudantil gaúcho da segunda metade da década de 1970 era 

composto por diversas tendências, vinculadas a diferentes organizações políticas. 

                                                           
10

 VALE JÚNIOR, João Batista. Narrativas em Movimento: disputas pela memória e história do 

movimento estudantil brasileiro. ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História, anais, Fortaleza, 2009. 

CAVALCANTE JÚNIOR, Idelmar Gomes. Juventude em movimento:um estudo sobre a constituição do 

Movimento Estudantil como categoria histórica. Dissertação de Mestrado em História. 137 f. 

Universidade Federal do Piauí: Teresina, 2007. 
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Atuavam desde setores que dialogavam com a política institucional, ligados ao MDB, 

até tendências vinculadas a organizações clandestinas de esquerda (PCB, PC do B, MR-

8, APML, POLOP, entre outras), e também organizações trotskistas que surgiram em 

meados dos anos 1970 (como a Convergência Socialista e a Liberdade e Luta). Além 

disso, havia uma significativa presença de grupos de direita, sobre as quais se sabe 

muito pouco e não há nenhum trabalho analítico a respeito. As reivindicações dos 

estudantes que se fortalecem no movimento nesse contexto englobavam desde questões 

específicas – como a reconstrução das entidades representativas, o acesso à universidade 

e a estruturação da mesma –, até questões gerais, como a luta pela libertação dos presos 

políticos, pelo fim da legislação autoritária e do aparato repressivo, entre outras.11  

Os indícios mais antigos que encontrei sobre o processo de atuação e 

fortalecimento da esquerda no movimento estudantil gaúcho pós AI-5 são dos anos de 

1972, quando a corrente de esquerda Unidade já ocupava papel importante no DCE da 

Universidade de Caxias do Sul, e de 1974 e 1975, quando ocorrem greves estudantis na 

UFRGS e em universidades de outros estados – nas quais, mesmo que partindo de 

questões específicas, manifestavam-se posturas críticas e de confronto à ditadura. Os 

anos subsequentes, de 1975 a 1977, são de grande importância para o surgimento e 

fortalecimento de diversas tendências estudantis de esquerda no movimento, as quais 

foram analisadas pela tese de doutorado de Renato Della Vecchia.12  

A corrente Unidade, já atuante pelo menos desde 1972 e composta por militantes 

do PCB e PC do B, além de hegemônica na UCS passou a atuar também no DCE da 

PUCRS. Em 1975, militantes do Partido Operário Comunista (POC) criaram na UFRGS 

um grupo denominado de Nova Proposta, ao mesmo tempo em que passaram a atuar 

dentro do MDB. A organização entrou em crise nos anos subsequentes, parte de seus 

militantes participaram da criação da Tendência Socialista do MDB, enquanto 

constituirão uma nova tendência estudantil: a Peleia. Já a tendência estudantil 

denominada Resistência surgiu em 1976 como uma dissidência do PC do B, e obteve 

forte presença no interior do estado, tendo sido hegemônica em Passo Fundo, Bagé, na 

UFPel e também na UFSM. Posteriormente, a Resistência irá participar da construção 

da corrente Nova Esquerda, ingressando no PT. Duas tendências trotskistas, que 

                                                           
11

 DELLA VECCHIA, Renato da Silva. O ressurgimento do movimento estudantil universitário gaúcho 

no período da redemocratização: As tendências estudantis e seu papel (1977/1985). Tese de doutorado 

em Ciência Política Porto Alegre, UFRGS, 2011. 
12

 MULLER, Angélica. Opus cit., 2010. DELLA VECCHIA, Renato da Silva. Opus cit., 2011. 
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surgiram em 1976, também tiveram importante presença no movimento estudantil 

gaúcho: a Convergência Socialista, que ocupou a presidência do DCE da UFRGS em 

1977 – ano em que ele foi reconstruído – e também teve importante atuação na UPF; e a 

Liberdade e Luta, a Libelu, que teve uma presença maior na UFRGS, UFPel, UFSM e 

UCS nesse período. Estas últimas tendências estão entre as mais atuantes nas 

manifestações estudantis que passaram a ocupar o espaço público na luta contra a 

ditadura, como veremos adiante. No ano de 1977, surge outra tendência, a Democracia 

Socialista, tendo por base o jornal alternativo Em Tempo e que contava com a 

participação de militantes da Ação Popular-Marxista Leninista (AP-ML), da ORM- 

POLOP, MEP, COLINA, MR-8, sendo que alguns desses grupos se retiraram 

posteriormente. Além destas tendências, outras se tornam atuantes no movimento 

estudantil da época, como a Viração, 61, Refazendo, Trabalho, Avançando, 

Caminhando, Ó., por exemplo – algumas delas surgindo de dissidências de outras. 

Além disso, surgiram também agrupamentos de estudantes que não se estruturavam 

como tendências, entre eles o Grupo Renovação, de Caxias do Sul, Grupo Raízes, de 

Pelotas, e a Juventude Universitária Católica.13 Existiam, também, organizações de 

direita no movimento estudantil do final dos anos 1970, as quais seguiam atuantes e 

disputando espaço com as demais correntes, mas não encontrei nenhum trabalho que 

abordasse a questão. 

Esse panorama nos aponta para a pluralidade, para a expressiva fragmentação e 

para a dinamicidade do movimento estudantil gaúcho na segunda metade dos anos 

1970. Em um espaço relativamente curto de tempo diversas tendências e organizações 

estudantis de esquerda surgiram, algumas se fortaleceram, algumas desapareceram, 

outras se transformam e deram origem – ou se incorporam – a outras organizações ou a 

novos partidos políticos. É fundamental que levemos isso em conta ao refletir sobre a 

atuação do movimento estudantil e ao analisar as manifestações que vieram a tomar as 

ruas ao longo do período estudado – as quais foram promovidas por apenas algumas das 

diversas tendências que compunham esse movimento. 
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 DELLA VECCHIA. Opus cit. 2011.Pg, 194-204. 
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Figura 34 - Panfletos, cartazes e jornais do movimento estudantil da UFRGS e da PUCRS.  

Fonte: Livro Abaixo à Repressão - Movimento Estudantil e as Liberdades 

Democráticas, Acervo Pessoal de Rafael Guimaraens. 
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Figura 35 - Panfletos, cartazes e jornais do 

movimento estudantil da UFRGS e da PUCRS.  

Fonte: Livro Abaixo à Repressão - Movimento Estudantil e as Liberdades 

Democráticas, Acervo Pessoal de Rafael Guimaraens. 
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A grande maioria das pesquisas históricas sobre a atuação do movimento 

estudantil durante a ditadura aborda o final da década de 1960, sendo poucos os 

trabalhos que adentram os anos 1970. Observa-se uma tendência na historiografia – 

principalmente nos trabalhos mais antigos – de idealização do movimento estudantil e 

da figura do estudante como naturalmente rebelde e de esquerda. Partindo desta 

concepção, muitos trabalhos valorizam apenas as organizações contrárias à ditadura 

atuantes no movimento, bem como a participação dos estudantes na luta armada. 

Veremos algum deles abaixo. A ausência de análises a respeito da atuação de 

organizações favoráveis à ditadura no movimento estudantil e da atuação do mesmo no 

período que vai de 1969 a 1975 também é marcante nos trabalhos acadêmicos sobre a 

temática.  

Já em 1968, no calor das manifestações, é lançado por Arthur José Poerner o 

livro O poder jovem – história da participação política dos estudantes brasileiros, obra 

que passou a exercer grande influência tanto no movimento estudantil quanto nas 

análises sobre ele. O livro constrói uma imagem idealizada do estudante como 

contestador e compromissado com a transformação política da sociedade brasileira 

rumo à superação de suas “estruturas arcaicas” e à “emancipação do imperialismo 

estadunidense”.14 Entre 1978 e 1979, em um contexto marcado pela reconstrução da 

UNE, são lançadas outras três obras voltadas para a história do movimento estudantil, as 

quais também adotam uma perspectiva militante e de exaltação do papel da esquerda e 

da UNE no movimento. São elas: MEMOREX e História da UNE, do DCE/USP, e 

Cadernos da UNE, do DCE/PUC-Rio. Tais obras se inserem, também, na disputa entre 

diferentes corretes do movimento estudantil para ocupar um papel hegemônico no 

mesmo. Além delas, a obra de Poerner é reeditada no período.15 Nas décadas seguintes, 

a temática continuou sendo abordada nos livros de memórias escritos por ex-militantes 

do movimento – e que, em muitos casos, participaram da luta armada posteriormente – 

e por filmes. Prosseguiu-se, em geral, a tendência de idealização da atuação política dos 

estudantes no contexto da ditadura, principalmente nas manifestações de 1968, na UNE 

e na luta armada.  
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 POERNER, Arthur José. O poder jovem – história da participação política dos estudantes brasileiros. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.  Apud VALE JÚNIOR, João Batista. Narrativas em 

Movimento: disputas pela memória e história do movimento estudantil brasileiro. ANPUH – XXV 

Simpósio Nacional de História, anais, Fortaleza, 2009. 
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 MULLER, Angelica. Opus cit., 2010. 
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Segundo o historiador João Batista Vale Júnior, os trabalhos analisados acima 

contribuíram para a consolidação de uma memória a respeito do movimento estudantil 

segundo a qual o mesmo é apresentado como vanguarda dos movimentos sociais, 

apresentando o estudante como sendo naturalmente de esquerda e supervalorizando a 

UNE como expressão da unidade do movimento. Tal concepção, segundo o autor, 

continua a influenciar as pesquisas acadêmicas mais recentes sobre a temática. O 

historiador Matheus da Fonseca Capssa Lima, que pesquisa o movimento estudantil no 

Rio Grande do Sul, também critica a concentração de pesquisas na análise da atuação de 

setores do movimento contrários à ditadura, bem como a tendência destes estudos de 

caracterizar os jovens brasileiros como rebeldes e homogeneamente de esquerda. Os 

trabalhos sobre o movimento estudantil “pecam”, segundo ele, por não analisar as suas 

diferenças e divergências internas e a presença de grupos antagônicos, incluindo 

apoiadores do regime e anticomunistas. Lima, partindo das reflexões teóricas de autores 

como Daniel Araão Reis Filho e Carla Rodeghero, critica a carência de estudos para dar 

conta da questão da base de apoio da ditadura na sociedade, da legitimação e 

sustentação civil do regime, e aponta para a importância de desenvolvermos análises 

que levem em conta a adesão e a apatia de setores estudantis em relação aos grupos no 

poder. Concordo, em linhas gerais, com as reflexões de Vale Júnior e Capssa Lima.  

Um dos primeiro trabalhos acadêmicos sobre a temática é o de Flávia de Angelis 

Santana, que em sua dissertação de mestrado em história analisa A atuação do 

movimento estudantil no Brasil de 1964-1984, dividindo a atuação do movimento em 4 

fases: Liberdade (1961-1964); Resistência (1964-1968); Silenciamento (1969-1974) e 

Retomada (1975-1984).16 A autora aborda apenas a região sudeste, restringindo-se ainda 

a movimentos oriundos de universidades públicas, tomando-os como representativos de 

todo o movimento estudantil brasileiro. A dissertação também restringe o movimento 

estudantil brasileiro às correntes de esquerda nele atuantes. 

Outra obra fundamental sobre a temática é a tese de doutorado A resistência do 

movimento estudantil ao regime ditatorial e o retorno da UNE à cena pública (1969-

1979), de Angélica Muller, defendida em 2010 na USP e na Sorbonne.17 A autora traz a 

importante contribuição de analisar a atuação do movimento estudantil entre 1969 e 
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 SANTANA, Flávia Angels. A atuação do movimento estudantil no Brasil:1964-1984. Dissertação de 
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1976, criticando a tese de que após o AI-5 os estudantes teriam deixado de participar de 

movimentos sociais voltados para a resistência política pacífica e o movimento 

estudantil teria saído de cena para renascer apenas em 1977. Desta forma, ao invés de 

interrupção do movimento nos chamados “anos de chumbo”, a autora aponta para a sua 

continuidade, através de ações variadas, como atividades culturais e promoção de 

greves estudantis a partir de 1973. A autora analisa, também, as origens do processo 

reorganizações das correntes políticas e fortalecimento do movimento estudantil de 

esquerda ao longo da década de 1970, o qual culminou na reconstrução das entidades 

representativas (DA‟s e DCEs) a partir de 1976, na retomada das ruas em 1977 e da 

UNE em 1979. Tal processo foi impulsionado, segundo a Muller, pela autocrítica da 

luta armada e deslocamento das organizações de esquerda para o campo democrático. A 

autora busca valorizar, também, a importância que o movimento estudantil teve na 

conjuntura em questão: 

“Meu objetivo é mostrar que o ME, que tinha uma tradição de 

luta política, modificada, mas não abandonada durante os „anos 

de chumbo‟, foi o primeiro ator, dentro do conjunto de 

movimento social, a se organizar e a retomar o espaço público 

na luta pelas liberdades democráticas.” 18 

 

Conforme Muller, a reconstrução da UNE era meta para a maior parte das 

correntes que atuavam no movimento estudantil, entre outros motivos porque a extinção 

dos partidos tornava a esfera associativa ainda mais necessária. Através dessa esfera, as 

organizações de esquerda, relegadas à clandestinidade pela ditadura, poderiam aparecer 

e manifestar-se publicamente, obter visibilidade, mobilizar e ampliar sua militância. Os 

partidos então clandestinos poderiam, por meio da organização associativa em entidades 

estudantis, criar canais para o engajamento, elaboração e difusão da política. Dessa 

forma, a retomada das manifestações contra a ditadura no espaço público contribuiu não 

só para o reagrupamento político dos estudantes, mas também para organização dos 

partidos e correntes políticas de esquerda, algumas das quais vieram a se consolidar e 

desempenhar destacado papel nas décadas seguintes com o retorno do pluripartidarismo. 

Por conta disso, ela analisa o atrelamento da UNE às diferentes correntes e partidos que 

a compunham para entender as influências recíprocas entre ambos, chegando à 
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conclusão de que a UNE desenvolveu destacado papel na rearticulação dos partidos e no 

cenário da redemocratização.  

Apesar das importantes contribuições trazidas pela autora, ela – que também foi 

militante da UNE durante sua trajetória enquanto estudante – dá um peso excessivo ao 

papel exercido pela UNE e pela luta em torno de sua reconstrução no movimento 

estudantil dos anos 1970. Em alguns momentos a análise da autora chega a passar a 

impressão de que a entidade corporificava o movimento estudantil e a vontade da 

maioria dos estudantes. Sem querer diminuir a relevância que a construção da UNE 

adquiriu na época, como marco para o movimento e para a luta contra a ditadura, creio 

ser necessário ter uma visão mais plural e heterogênea sobre a atuação política dos 

estudantes, levando em conta a fragmentação, a diversidade e as disputas entre 

tendências estudantis. Ao centrar sua análise nas correntes de esquerda e dar um peso 

excessivo ao caso específico da USP, Muller deixa de lado grande parcela dos 

estudantes brasileiros – aqueles que não integravam correntes de esquerda, mas que 

podiam, ou não, fazer parte de entidades representativas como DA‟s e DCE‟s, participar 

de assembleias e manifestações estudantis, ou integrar organizações de direita, por 

exemplo. Apesar dessas pequenas ressalvas, a tese de Muller traz valiosas contribuições 

à compreensão da retomada do movimento e das entidades estudantis, sobretudo com a 

perspectiva processual de análise e com reflexões sobre a articulação do movimento 

estudantil com a conjuntura de luta pelas liberdades democráticas e reconstrução 

partidária. 

Passamos agora à reflexão em torno dos trabalhos acadêmicos que analisaram o 

movimento estudantil gaúcho durante o período da ditadura. Também neste caso há um 

maior volume de obras referentes à década de 1960. Um dos primeiros trabalhos sobre a 

temática, e que compartilha com esta pesquisa o objetivo de analisar as representações 

construídas pela imprensa – embora as escritas, e não as imagens fotográficas –, é a 

dissertação de mestrado O Visível e o Invisível do Movimento Estudantil Universitário 

de Porto Alegre nas Representações da Imprensa (1964-1968), de Bruna Neves Alves, 

defendida na PUCRS em 2004.19 A autora analisa a construção de representações sobre 

o movimento estudantil nos jornais Correio do Povo, Zero Hora e Folha da Tarde, 

                                                           
19

 ALVES, Bruna Neves. O Visível e o Invisível do Movimento Estudantil Universitário de Porto Alegre 

nas Representações da Imprensa (1964-1968). Dissertação de Mestrado em História. 177f. Porto Alegre: 

PUCRS, 2004. 



175 
 

apontando para as estratégias de visibilidade e invisibilidade presentes nas matérias. Um 

aspecto importante do trabalho é o foco tanto nos setores do movimento estudantil que 

lutavam contra a ditadura quanto aqueles que a apoiavam. São analisados, também, o 

posicionamento e as políticas do regime sobre o tema da educação. Segundo a autora, a 

imprensa da época nomeava as tendências que disputavam as entidades do movimento 

estudantil como “situacionistas” e “oposicionistas”. Para manter a aparência de 

neutralidade, cara à concepção de jornalismo da época, era importante para estes 

veículos mostrarem posições divergentes sobre essa mesma temática. No entanto, a 

imprensa favorecia alguns grupos em detrimento de outros, representando de formas 

distintas os diferentes atores envolvidos, relegando à invisibilidade muitas de suas 

demandas e dando visibilidade a outras. 

Alves chega à conclusão de que, naquele período, os jornais analisados 

desqualificavam o movimento estudantil contrário à ditadura, dando ênfase e 

construindo representações favoráveis à atuação dos grupos “situacionistas” e à postura 

do Estado em relação às políticas de educação. A autora também chega à conclusão de 

que o movimento estudantil gaúcho durante a década de 1960 organizava ações – 

manifestações no espaço público, por exemplo – para buscar visibilidade na imprensa. 

Partindo de algumas reflexões sobre a teoria do agendamento, do campo da 

comunicação social, Neves compreende que “o movimento social torna-se existente 

para as pessoas que não estão envolvidas diretamente com este, mas que constroem a 

representação simbólica deste através da leitura dos jornais, no momento em que este 

conquista visibilidade na imprensa.”20  Acredito que a lógica de que “os estudantes 

universitários produziam eventos para os jornais”, argumentada pela autora, reduz a 

complexidade da atuação política do movimento estudantil e dos diversos interesses em 

disputa nas mobilizações, trazida pelos demais autores. Reduz, também, a capacidade 

dos cidadãos terem acesso a acontecimentos e construirem representações por outros 

meios que não a imprensa. Apesar disso, a perspectiva da autora aponta também para a 

importância de levar em consideração a atuação de entidades estudantis favoráveis à 

ditadura e as disputas entre elas e setores contrários ao regime.   

Fábio Azambuja Marçal, em sua dissertação de mestrado, analisa o movimento 

estudantil secundarista do Colégio Júlio de Castilho – o “Julinho” – entre 1964 e 1968, 
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com foco na construção de 1968.21 O autor reforça a ideia de que tal conjuntura foi 

marcada pela rebeldia e contestação da juventude, tanto no campo político quanto 

cultural e comportamental, tomando 1968 como um ano revolucionário. O movimento 

estudantil, afirma o autor, teve importante papel nessa conjuntura, sendo uma peça 

fundamental nas manifestações que ocuparam o espaço público e deram visibilidade à 

luta contra a ditadura. Apesar da ênfase para a atuação de setores mais a esquerda do 

movimento estudantil, Marçal não deixa de apontar para heterogeneidade das correntes 

e para a presença e disputa com setores conservadores do movimento, inclusive 

analisando a atuação de grupos clandestinos de direita no Julinho – como o Comando de 

Caça aos Comunistas, a Tradição Família e Propriedade e o Movimento Anti-

comunista. Além disso, a análise de questões não só políticas, mas também culturais e 

comportamentais do movimento estudantil da época é uma grande contribuição trazida 

pelo autor.  

Em relação à análise do movimento estudantil gaúcho durante a década de 1970 

existem duas obras com as quais o presente trabalho poderá dialogar: a tese de 

doutorado em Ciência Política de Renato da Silva Della Vecchia, que aborda o papel 

das tendências estudantis no ressurgimento do movimento estudantil universitário no 

Rio Grande do Sul; e o livro Abaixo a repressão: Movimento Estudantil e as Liberdades 

Democráticas, de Rafael Guimaraens e Ivanir Bortot. 22  

Della Vechia enfatiza em sua tese a formação das diferentes tendências e 

organizações do movimento estudantil da época, as disputas internas e entre elas, bem 

como as suas pautas e reivindicações, análises que serão de grande valia para o presente 

trabalho. O autor, assim como as demais obras sobre a temática, reforça a importância 

da atuação do movimento estudantil na luta contra a ditadura e no processo de 

redemocratização. O foco principal do trabalho é a analise da formação, composição e 

posicionamento de cada uma das tendências e organizações que surgiram no movimento 

estudantil gaúcho – em sua maioria representando organizações políticas clandestinas, 
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com seus sucessivos “rachas” e subdivisões –, ressaltando, também, as articulações em 

nível nacional para contextualizar o quadro regional.  

A tese dá grande importância ao processo de reconstrução das entidades 

representativas dos estudantes (DCE‟s, UNE e UEE-RS) e às disputas entre diferentes 

tendências em torno de tal processo. Assim como Angélica Muller, Della Vechhia 

compreende que as dificuldades geradas pela impossibilidade de atuação legalizada das 

organizações políticas de esquerda fez com que elas buscassem no movimento 

estudantil um canal de atuação. Tais tendências estudantis, vinculadas a organizações e 

partidos políticos clandestinos de esquerda, tiveram, segundo o autor, um papel central 

na rearticulação do movimento estudantil.  
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Fonte: Acervo do Museu da UFRGS. 

Figura 36 – Fotos de colagem de 

cartazes para a campanha eleitoral 

do DCE da UFRGS, 1976. 

UFRGS. 
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Ainda conforme Della Vecchia, a retomada das manifestações estudantis nas 

ruas em 1977 teve um alto grau de “explosividade” e “espontaneidade”, e por não 

expressarem um acúmulo de forças anteriores, teriam pegado a “vanguarda” do 

movimento estudantil despreparada. Segundo o autor, a ausência de um órgão nacional 

que sustentasse e dirigisse o surgimento das lutas e o caráter espontâneo delas teria 

levado o movimento estudantil ao refluxo em 1978, ano que teria sido marcado pelas 

“falta de perspectivas claras de atuação por parte do movimento estudantil” e pela 

retomada do movimento operário, que foi “assumindo o papel de vanguarda das lutas 

sociais, papel que até o momento estava nas mãos dos estudantes.”  Já o ano de 1979 é 

marcado, para o cientista político, pelo ápice do movimento, por ser quando ele 

consegue a reconstrução da UNE. 23 

A ênfase que o autor dá à “vanguarda” do movimento estudantil, seguida por 

uma descaracterização das formas de atuação independentes como “espontaneistas”, 

parecem-me problemáticas. Acredito que a noção de “espontaneismo”, atribuída às 

manifestações de 1977 pelo autor, é resultante do peso excessivo que ele dá ao papel das 

tendências estudantis de esquerda no movimento, o que não contribui para uma análise 

mais complexa do florescimento das referidas manifestações. Apesar disso, destaca-se a 

riqueza da análise do autor, que traz a análise mais completa e profunda sobre o 

movimento estudantil gaúcho dos anos 1970 e início dos 1980, abordando a sua 

diversidade, o processo de formação das suas tendências e entidades, as ações por ele 

empreendidas e o seu protagonismo na luta pela redemocratização.  

O livro Abaixo a repressão analisa também o processo de fortalecimento e de 

atuação do movimento estudantil de esquerda ao longo da década de 1970, não se 

detendo apenas em aspectos políticos – embora não deixe de abordar as ações de 

diferentes correntes no movimento –, mas analisando também questões 

comportamentais e culturais, como as influências provindas da música, do cinema, entre 

outros. A obra ressalta a importância da retomada das ruas pelas manifestações 

contrárias à ditadura promovidas pelo movimento estudantil, descrevendo o desenrolar 

de tais manifestações com mapas e croquis, e valorizando a experiência de participação 

dos jovens nas mesmas – por parte dos próprios autores, que delas participaram, assim 

como por de diversas pessoas entrevistadas para a pesquisa. O livro apresenta, também, 
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um grande acervo de imagens visuais – com fotografias, capas de discos, charges, 

cartazes, capa de jornais do movimento estudantil da época, entre outros. Além disso, 

analisa as relações do movimento estudantil com outros movimentos sociais do período, 

como o movimento sindical, de luta pela anistia, feminista, ambientalista. Contudo, a 

obra também recai numa certa idealização do jovem como contestador e rebelde que, 

corajosamente, se opôs à ditadura.24 
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 BORTOT, Ivanir José; GUIMARAENS, Rafael. Abaixo a repressão: Movimento Estudantil e as 

Liberdades Democráticas. Porto Alegre, Libretos, 2007. 

Figura 37 - Cartaz de shows musicais que ocorreram em Porto Alegre e que 

influenciava e animavam o público jovem e os estudantes. 

 

Fonte: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Figura 38 - O contexto cultural da segunda metade doa anos 1970: Cartazes de shows musicais 

que ocorreram em Porto Alegre e que influenciava e animavam o público jovem e os estudantes. 

Fonte: MCSHJC. 
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III 

AS MANIFESTAÇÕES ESTUDANTIS 

 

Passamos agora para a análise das manifestações que foram promovidas por 

setores do movimento estudantil gaúcho e que tomaram as ruas entre 1977 e 1979. Irei 

primeiramente apresentar a temática, e em seguida analisar as representações visuais 

construídas por Zero Hora e Folha da Manhã. A análise que proponho aqui terá em 

vista a heterogeneidade do movimento estudantil e a diversidade das organizações e 

tendências estudantis que passaram a disputar espaço no movimento, de modalidades de 

atuação política e de interesses em jogo. A reflexão que desenvolverei acerca da 

retomada das manifestações de rua pelos estudantes buscará fugir de uma potencial 

armadilha: a valorização excessiva do aspecto instituinte ou rebelde do movimento. 

Contudo, como a pesquisa tem por objeto a referida tipologia de evento, não haverá 

espaço para explorar essas outras modalidades de ação. Não irei, também, aprofundar a 

atuação de setores de direita no movimento estudantil – eles não promoveram 

manifestações e os veículos de imprensa analisados dão pouca atenção a eles. É 

importante destacar, desde já, que ao longo do período estudado a opção por promover 

manifestações nas ruas ocorreu em momentos bem pontuais e contou com a participação 

de apenas algumas das tendências de estudantis existentes. Não foram encontrados 

registros de eventos desse tipo em cidades do interior do estado ou da região 

metropolitana da capital. A retomada das ruas foi um processo gradual, intermitente. 

Devido às limitações do presente trabalho terei que me focar nelas, mas sem deixar de 

refletir sobre as disputas internas ao movimento e a respeito da seguinte questão: qual a 

importância que essas manifestações tiveram para o movimento estudantil da época?     

 

A manifestação estudantil do III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas, em agosto de 1977, foi aquela que ganhou de maior proporção, que 

reuniu o maior número de entidades estudantis e que obteve mais destaque na imprensa 

gaúcha no período de abrangência dessa pesquisa (1977-1979). Além dessa, pude 

contabilizar outras sete manifestações estudantis até o mês de dezembro de 1979. Todas 
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tiveram uma repercussão bem menor do que a manifestação de agosto de 1977, sendo 

abordadas em matérias de em média meia página e com apenas uma ou duas fotos 

médias. Além de receberem menos atenção da imprensa, tais manifestações foram, em 

geral, menos abrangentes, reunindo poucas centenas de jovens e parcelas mais 

setorizadas do movimento estudantil – estudantes de um só curso de graduação, ou de 

uma das organizações de esquerda do movimento.  

Chama a atenção o fato de a luta pela anistia ser uma das principais bandeiras de 

todas essas manifestações. Isso gera, inclusive, dificuldades de classificá-las como 

estudantis ou pela anistia, tamanha a integração dessas lutas. Por questões de tempo, 

espaço e relevância, analisaremos essas manifestações de uma forma sucinta, 

aprofundando um pouco mais uma passeata de agosto de 1979, por ter sido a que 

conseguiu reunir um número maior de estudantes e diversas correntes e tendências do 

movimento. Ocorreram, também, outras duas manifestações organizadas 

majoritariamente pelo movimento estudantil que serão analisadas nos subcapítulos 

seguintes: uma na véspera da votação da lei de anistia, outra de apoio à greve dos 

trabalhadores da construção civil em Porto Alegre.  

No dia 22 de setembro de 1977, um mês após o III Dia Nacional de Lutas, 

ocorre uma mobilização estudantil na UFRGS e na PUCRS – e em outras universidades 

do país – em repúdio a repressão imposta ao III Encontro Nacional dos Estudantes 

(ENE), na PUC de São Paulo no dia anterior. Na ocasião, a polícia invadiu com 

truculência o campus dessa universidade e prendeu quase 200 estudantes que estavam 

reunidos para Encontro. Vários(as) estudantes ficaram feridas(as) e sofreram 

queimaduras devido aos efeitos das bombas de efeito moral utilizadas pela polícia, que 

foram lançadas inclusive dentro do teatro da universidade. A manifestação estudantil 

que ocorreu na UFRGS (mas reunindo também estudantes da PUCRS) no dia 22 de 

setembro foi marcada mais uma vez pelo policiamento ostensivo nas redondezas. Todo 

o entorno do campus estava sitiado pela Brigada Militar. Foi realizada uma assembleia e 

debate entre os estudantes dentro do campus. Tentou-se organizar uma passeata e tomar 

novamente a Av. João Pessoa. Mas a ação da tropa de choque frustrou mais uma vez os 

planos dos estudantes e após poucos minutos de ocupação das ruas eles foram forçados 

a regressar ao abrigo da universidade.
25

 Como vimos no primeiro capítulo, foi uma 
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situação semelhante àquela que ocorreu nas mobilizações estudantis do primeiro 

semestre de 1977 no Rio Grande do Sul. Isso aponta para ao fato de que a atuação 

repressiva pode ter sido um dos principais motivos para a ocorrência de tão poucas 

manifestações pelas ruas de Porto Alegre até o ano de 1979. Tanto a Folha da Manhã 

quanto a Zero Hora dedicam uma página ao evento. Outras assembleias estudantis sobre 

a temática foram realizadas na UFRGS nas semanas seguintes, mas até o final do ano 

não há registros, nos jornais pesquisados, de nenhuma outra manifestação em Porto 

Alegre. 

Em 1978 há um enfraquecimento das manifestações de rua promovidas pelo 

movimento estudantil em nível nacional. A abrangência e a coesão das pautas 

conseguida em 1977 com a organização das manifestações dos Dias Nacionais de Lutas 

pelas Liberdades Democráticas parecem não ter tido continuidade. Como vimos, a 

historiadora Angélica Muller conclui que esse ano teria sido marcado pela organização 

interna das correntes de esquerda do movimento e por uma fragmentação das bandeiras. 

O cientista político Renato Della Vecchia, por sua vez, entende que o período teria sido 

marcado por um refluxo do movimento estudantil gaúcho. A análise das fontes da 

presente pesquisa faz eu me aproximar mais da primeira corrente interpretativa. Pelo 

que pude observar nas edições de Folha da Manhã e Zero Hora, apesar de apenas duas 

manifestações estudantis terem tomado as ruas de Porto Alegre em 1978, os estudantes 

gaúchos seguiram mobilizados e lutando pela organização das tendências de esquerda 

do movimento estudantil e das entidades representativas dos estudantes, com destaque 

para os Diretórios Centrais dos Estudantes e para realização de Encontros Nacionais 

visando construir articulações para a refundação da UNE. Encontrei diversos registros 

de assembleias, debates, reuniões e atos promovido pelos estudantes da UFRGS e 

PUCRS, e alguns indícios de mobilizações na UNISINOS, UFSM, UFPel e UCS. Essas 

mobilizações ocorrem dentro dos campi universitários.   

Ao longo do período estudado (1977-1979) essas mobilizações “internas” – 

digamos assim – do movimento estudantil se intensificam, atingindo seu ponto 

culminante com o congresso de recriação da UNE, em outubro de 1979. Contudo, há 

uma grande oscilação, com momentos onde afloram diversas mobilizações estudantis 

em um curto espaço de tempo e outros onde elas quase desaparecem – das páginas dos 

veículos de imprensa analisados, pelo menos. Em geral, os ápices das mobilizações 

estudantis – ou do interesses desses jornais sobre elas – coincidem com as eleições para 
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a diretoria das entidades representativas dos estudantes (DCE‟s e DA‟s) e organizações 

de Encontros Nacionais dos Estudantes. 

No ano de 1978 ocorrem duas manifestações estudantis pelas ruas de Porto 

Alegre, ambas em setembro e tendo como pauta principal a anistia e a libertação de 

estudantes universitários que foram presos no mês anterior. Além dessas manifestações, 

no dia 28 de março os estudantes protagonizaram um ato público em memória aos 10 

anos do assassinato do estudante Edson Luiz Lima Souto por forças repressivas da 

ditadura em 1968. A mobilização, intitulada Dia Nacional de Protestos, se repetiu em 

universidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O ato foi organizado 

nacionalmente pela Comissão Pró-UNE, e no Rio Grande do Sul foi sido protagonizado 

pelo DCE e DA‟s da UFRGS, pelo Movimento Feminino pela Anistia, pelo Setor 

Jovem Metropolitano do MDB e pelo Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e 

Sociais do MDB.
26

 Em Porto Alegre, o ato correu na Assembleia Legislativa do Estado 

(ALERS), enquanto nos outros estados o espaço escolhido foi o interior dos campi 

universitários. Em Belo Horizonte, a manifestação chegou a ocupar as ruas e terminou 

com 30 estudantes presos.  

 A escolha da ALERS como local de manifestação estudantil é relevante. Indica 

ao mesmo tempo uma conjuntura onde os setores que compunham o movimento 

estudantil gaúcho talvez ainda não se sentissem seguros para tomar as ruas, devido à 

repressão ditatorial. Ao mesmo tempo, aponta para a relevância que a tendência 

estudantil ligada a alguns setores do MDB – sobretudo ao setor jovem e àqueles mais 

próximos ao trabalhismo – possuía nesse movimento. Em 1976 os DCE da UFRGS já 

havia promovido a Semana Nacional pelas Liberdades Democráticas na Assembleia 

Legislativa, frente à proibição do reitor de que a mesma ocorresse no recinto da 

universidade. Outras ocasiões ao longo de 1978 e 1979 levaram os estudantes a 

utilizarem a ALERS para a promoção de atos públicos. O espaço da ALERS também foi 

muito utilizado pelo movimento pela anistia, que promoveu a maioria das suas 

mobilizações nessa casa, questão que analisaremos no próximo subcapítulo.
27

 

Foi somente um ano após a manifestação do III Dia Nacional de Lutas que as 

ruas de Porto Alegre voltaram a ser palco de manifestações estudantis. Em setembro de 
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1978 ocorrem duas manifestações pelo centro da cidade. Elas foram ao mesmo tempo 

estudantis, por terem sido organizadas por setores do movimento estudantil e integradas 

majoritariamente por estudantes; e pela anistia, por ter sido essa sua principal demanda, 

a qual estava associada com a pauta específica de libertação de 22 estudantes 

universitários, militantes da corrente Convergência Socialista, que haviam sido presos 

por forças repressivas em São Paulo e em Recife. 

 A primeira manifestação ocorreu no dia 5, à noite, foi organizada por estudantes 

da UFRGS e PUCRS e tomou as ruas do centro de Porto Alegre. O jornal Folha da 

Manhã informa que a Brigada Militar ocupou o Largo da Prefeitura e outros pontos 

centrais da cidade desde a manhã para evitar a manifestação, que já era prevista.
28

 Os 

estudantes mais uma vez abusaram da criatividade e ousadia e fizeram duas “passeatas-

relâmpagos” pelo centro, uma delas na Av, Salgado Filho esquina com a Rua Vigário 

José Inácio, a outra na esquina da Av. Borges de Medeiros com a Rua dos Andradas.
29

 

Assim como ocorrera no III Dia Nacional de Lutas, a tática de dividir a manifestação 

parece ter contribuído para contornar a ação da polícia e obter êxito na conquista das 

ruas. Os manifestantes tiveram que enfrentar novamente a repressão: o protesto havia 

sido proibido pela Secretária de Segurança Pública, e terminou com a prisão de 

estudantes, de jornalistas, e do ex-vereador Marcos Klassmann, do MDB – que 

integrava o setor jovem do partido e havia sido cassado no ano anterior. Entre os 

jornalistas presos está o repórter fotográfico Gerson Schirmer, que foi entrevistado para 

essa pesquisa. Como vimos no segundo capítulo, ele confirma a prisão e relata as 

dificuldades que o fato de ter sido preso e fichado pelo DOPS na ocasião trouxe a sua 

vida profissional. Fotografar manifestações contra o regime era atividade perigosa. 

Há outros dois fatos relevantes nesse episódio. Um deles é a denúncia feita pelo 

DCE da UFRGS, pelo CBA e pelo Setor Jovem Metropolitano do MDB, amplamente 

destacada pela Folha da Manhã, de que durante a manifestação foram distribuídos 

panfletos, de autoria desconhecida mas falsamente assinados por essas organizações. 

Tais panfletos defendiam o comunismo e estampavam o símbolo da foice e martelo, e 

possivelmente foram implantados pela polícia ou grupos de extrema-direita com o 
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intuito de difamar essas organizações. As referidas entidades lançaram nota 

manifestando seu repúdio frente ao ocorrido e cobrando – em um texto repleto de 

ironias – uma investigação da Secretaria de Segurança Pública sobre o caso. 

Outra questão interessante é que o DCE da UFRGS se manifestou publicamente 

contrário à manifestação em uma entrevista coletiva à imprensa, o que é repercutindo na 

manchete de uma das matérias da FM. A entidade apresenta dois motivos para sua 

postura: “a falta de participação ampla do estudante, dentro de um movimento que 

esteja engajado em seu dia-a-dia; a falta de correlação de forças com o movimento 

popular como um todo que permita, em consequência, medidas que sejam favoráveis.” 

[sic] A matéria prossegue informando que “Acha o DCE que os movimentos devem ser 

feitos em momentos específicos com milhares de estudantes conscientizados 

mobilizados para que não ocorram prisões nem estudantes feridos.” Ironicamente, uma 

semana depois o DCE da UFRGS veio a promover uma manifestação pelas ruas com a 

mesma pauta – anistia e libertação de estudantes presos –, o que leva a crer que sua 

postura contrária ao ato se deva a disputas de poder entre correntes do movimento 

estudantil em torno do protagonismo nesse tipo de manifestação e da conquista da 

hegemonia no movimento.    

Há indícios de que este ato do dia 5 de setembro fora organizados por setores do 

movimento estudantil ligados ao Setor Jovem Metropolitano do MDB, embora não seja 

possível afirmar se outras tendências estudantis participaram da sua organização. O fato 

aponta para as fragmentações e divisões internas do movimento estudantil, o que pode 

ter sido mais um fator de dificuldades para a organização de manifestações nas ruas. Por 

outro lado, a integração das lutas estudantis com a da anistia mostra certo grau de 

coesão entre esses movimentos e reforça a tese de que a bandeira da anistia se tornou 

um polo agregador dos setores que se mobilizaram pela redemocratização do país no 

final da década de 1970. Embora cada qual desses setores tivesse interesses – não só 

gerais, mas – também próprios em empunhar essa bandeira. 
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Fonte: Setor de Imprensa do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MCSHJC).  

Figura 39 – Reprodução da capa da Folha da Manhã, 06/09/78. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 40 - FM, 06/09/78, pg. 9. 
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Nas fotografias apresentadas acima, podemos perceber que a Folha da Manhã 

segue valorizando em sua narrativa fotográfica a prisão de estudantes em cenas que 

deixam explícita uma atuação violenta da Brigada Militar. Nelas, mais uma vez, o jornal 

mostra não a manifestação em si, mas a repressão policial que ela sofreu.  Na capa, 

vemos apenas policiais no primeiro plano, amontoados, se deslocando para a mesma 

direção. Fica implícito que, em frente a eles – mas ocultando nesse ângulo de 

composição – há alguém que está sendo preso e/ou sofrendo agressões por parte dos 

policiais. Ao fundo e à direita da imagem vemos pessoas em pé paradas – 

aparentemente espectadores – e algumas placas e fachadas de lojas que indicam ser um 

local de fluxo comercial. Na reportagem no interior do jornal vemos duas fotos. A 

primeira delas traz um estudante, e a segunda um repórter fotográfico, sendo preso por 

um grupo de policiais empunhando cassetetes. A análise das folhas de contato do grupo 

Caldas Júnior mostra que essa temática – as prisões – também foi o foco principal do 

olhar do fotojornalista que cobriu a pauta. O fato de a manifestação ter ocorrido à noite 

e no centro de Porto Alegre dificultava a composição de tomadas mais gerais. As fotos 

com planos mais gerais feitas pelo repórter fotográfico ficaram pouco nítidas e 

expressivas, a seleção final das imagens publicadas pode também ter sido resultado 

disso. 

Na edição do dia 7 de setembro a FM dedica mais duas matérias de meia página 

à manifestação.
30

 Uma delas com os debates na ALERS sobre o ocorrido, no qual os 

deputados Lélio Souza e Carlos Augusto de Souza, do MDB, criticam a atuação da 

polícia e as prisões; por sua vez, o deputado Pedro Américo Leal, da ARENA, 

argumenta que se tratava de “um bando de arruaceiros” e que “a polícia tinha mais que 

prender”. Ao ser indagado por deputados emedebistas sobre a prisão de jornalistas na 

manifestação, Leal afirma que “Isto são ricochetes. Numa briga em que os ânimos se 

alteram, pode-se bater até na esposa, por acaso, inadvertidamente. São ricochetes!” A 

outra matéria transcreve na íntegra a nota aprovada em assembleia organizada pelo DCE 

da UFRGS no dia anterior, analisando a manifestação. Novamente tem destaque a 

postura contrária ao ato, embora favorável à causa e denunciando as prisões e a ação 

repressiva da ditadura. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 41 – FM, 13/09/78, pg. 19. 
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A segunda manifestação ocorreu exatamente uma semana depois, no dia 12 de 

setembro. O DCE da UFRGS foi quem protagonizou o ato dessa vez. Os estudantes se 

reuniram à tarde no campus central da universidade, onde realizaram uma assembleia e 

posteriormente promoveram uma manifestação pelas ruas. Nas faixas e cartazes que 

carregavam lia-se: “Soltem os companheiros da Convergência”, “Abaixo à Ditadura” e 

“Anistia Ampla e Irrestrita”. Os estudantes se deslocaram até a ALERS, onde ocorreu, à 

noite, uma vigília em protesto à já referida prisão dos 22 estudantes. A vigília veio a 

somar-se ao evento de lançamento do livro Liberdade para os Brasileiros – Anistia 

ontem e hoje, de autoria de Renato Ribeiro, e que estava sendo organizado pelo 

Movimento Feminino pela Anistia – RS e pelo Setor Jovem do MDB na ALERS. 

Apesar de haver um grande contingente policial ao redor do campus o ato dessa vez não 

foi reprimido. A Folha da Manhã informa que a manifestação contou com 400 

pessoas.
31

  

A foto publicada no periódico dá a ver alguns poucos estudantes de costas, em 

segundo plano, em meio aos carros, na Rua Sarmento Leite, em frente à UFRGS. O 

destaque principal está na faixa por eles carregada, com os dizeres “Soltem os 

Companheiros da Convergência”.  A valorização da faixa ressalta a pauta do 

movimento, embora a composição não dê grande destaque à manifestação. Ela mostra 

poucos estudantes, de costas, distantes, ressaltando mais os carros parados na avenida 

do que a passeata. Falta coesão informativa na composição, e a fotografia aqui parece 

ter sido utilizada mais com o intuito de ilustrar o acontecimento do que o de construir 

um sentido e uma narrativa acerca dele.  

Infelizmente não pude ter acesso às matérias da Zero Hora porque o Setor de 

Imprensa do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa se encontra fechado para 

visitação devido ao descaso do governo estadual para com os pesquisadores, a história e 

a cultura do estado.
32

 A análise das folhas de contato da Zero Hora, contudo, leva à 

conclusão de que tais atos foram pauta da cobertura fotojornalística do periódico. 

Apesar de não saber qual(is) fotografia(s) foi/foram publicada(as), sabemos pelas folhas 

de contato que estava disponível ao editor da Zero Hora imagens de prisões de 

estudantes na primeira manifestação e, na segunda, varias imagens compostas em meio 
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todas as edições da Folha da Manhã para o período analisado no presente trabalho. 
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ou bem próximo aos manifestantes, mostrando planos gerais com cerca de 150 

estudantes se deslocando em passeata pelas ruas ao redor do campus central da UFRGS, 

e algumas de planos mais fechados em um grupo menor de estudantes. No caso da 

Folha da Manhã, as folhas de contato sobre essa última manifestação não foram 

localizada no arquivo do Correio do Povo.  

No ano de 1979 os veículos de imprensa analisados deram ampla repercussão ao 

processo de reorganização da UNE, que foi recriada em um congresso que ocorreu no 

mês de outubro. O ano foi marcado por uma intensa mobilização em torno desse 

processo: assembleias, reuniões, debates, encontros, disputas entre diferentes correntes 

estudantis. A Zero Hora e a Folha da Manhã deram ampla repercussão a esses eventos, 

inclusive com a elaboração de cadernos especiais fazendo uma retrospectiva histórica da 

UNE e do movimento estudantil. Contudo, são poucas as manifestações estudantis a 

tomarem as ruas, e as demais mobilizações são internas ao movimento estudantil e 

ocorrem dentro dos campi universitários. 
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Figura 42 - Cartaz do movimento estudantil universitário em Porto alegre, 1979.  

 

Fonte: Museu da Comunicação Social  Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Figura 43 - Cartazes do movimento estudantil 

universitário em Porto alegre, 1979.  

 

Fonte: MCSHJC. 
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Fonte: Acervo do Museu da UFRGS. 

Figura 44 - Boletim do DCE aos calouros da UFRGS, 1979.  
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Figura 45 - Boletim do DCE aos calouros da UFRGS, 1979.  

Fonte: Acervo do Museu da UFRGS. 
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Fonte: Acervo do Museu da UFRGS. 

Figura 46 - Boletim do DCE aos calouros da UFRGS, 1979.  
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No primeiro semestre do ano, apenas uma manifestação estudantil toma as ruas 

de Porto Alegre. Ela ocorreu no dia 25 de abril e reuniu os estudantes do curso de 

Medicina na UFRGS, tendo como pauta: melhores condições de ensino; a luta contra a 

privatização e por melhorias estruturais no Hospital de Clínicas da Universidade; e a 

solidariedade à greve dos médicos residentes do Hospital Santa Casa, de Porto Alegre. 

O Jornal Zero Hora traz uma foto pequena da manifestação. Em seu primeiro plano 

vemos dois carros aparentemente estacionados; no segundo plano, uma pessoa 

caminhando pela rua com um guarda-pó branco, logo atrás dela, à esquerda na imagem, 

um grupo de quatro pessoas na rua; à direita da imagem, cerca de oito pessoas na 

calçada, segurando uma faixa onde lê-se “Medicina em Greve”; ao fundo, letreiros de 

loja. É significativo o destaque à faixa na composição e o fato de os estudantes estarem 

em sua maioria na calçada. A manchete da matéria principal destaca que a manifestação 

teria contado com a presença de 450 estudantes. Logo abaixo da foto, há a transcrição 

na íntegra do documento encaminhado pelos estudantes à reitoria da UFRGS. Fato 

significativo, se levarmos em conta que na cobertura das mobilizações estudantis 

ocorridas nos anteriores o periódico não tinha o hábito de dar esse tipo de destaque às 

demandas dos estudantes. A matéria segue uma narrativa factual apresentando o 

desencadear cronológico da manifestação, tal como ocorreu na cobertura da 

manifestação estudantil de 1977, analisada no primeiro capítulo. O jornal não traz 

manchete nem foto na capa sobre o episódio. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 47 - ZH, 25/04/79, pg. 23. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 48 – Capa da FM, 25/04/79. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 49 - FM, 25/04/79, pg. 24. 
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A capa da Folha da Manhã traz com destaque uma foto grande, em formato 

retrato, acompanhada da manchete “Passeata contra a privatização as Clínicas”. A foto é 

composta com uma lente “normal”, em meio à manifestação, passando o ponto de vista 

de um participante do ato. Vemos vários estudantes no primeiro e segundo plano, em 

uma composição que dá profundidade à manifestação e valoriza as suas demandas – 

visíveis nas faixas, e também na manchete. Os estudantes aparecem reunidos em 

semicírculo na rua, a maioria deles olha para um mesmo ponto, passando uma 

impressão de coesão. 

A matéria do interior do Jornal Folha da Manhã sobre a manifestação traz duas 

fotos médias. A primeira delas mostra um grupo de cerca de 50 estudantes de guarda-pó 

branco na calçada em frente à Santa Casa de Misericórdia, no centro de Porto Alegre. 

Eles seguram faixas onde se lê com destaque “Não à privatização do H.C.P.A” e, ao 

fundo, “Por melhores condições...”. É relevante o fato de a imagem mostrar os 

estudantes em frente à Santa Casa, onde estava ocorrendo uma greve dos médicos 

residentes, abordada na matéria que aparece na parte superior da página. Estabelece-se, 

assim, uma relação entre os dois acontecimentos. Além disso, é significativo o destaque 

dado pelo jornal à luta contra a privatização do Hospital de Clínicas, que aparece na 

faixa dos estudantes e no lead da matéria, logo baixo da manchete. Essa demanda não é 

mencionada na matéria de ZH. Na segunda foto da página vemos um grupo de 

estudantes caminhando pelas ruas do centro, em meio aos carros, segurando faixas com 

os dizeres “Medicina”, “Saúde...” e “Por Melhores Condições de Ensino”. Está última 

frase é reforçada na legenda da foto.  

O texto da matéria segue uma linha mais analítica. Aspectos factuais e 

cronológicos ficam de lado, dando-se destaque ao ponto de vista dos organizadores da 

manifestação e transcrevendo falas de estudantes que compõe o Comando de Greve do 

curso de Medicina da UFRGS. Comparativamente à foto publicada por ZH, as da FM 

dão a ver um número significativamente maior de estudantes. A manifestação não foi 

reprimida, mas cabe mencionar um fato relevante destacado no texto de ambos 

periódicos: a presença de fotógrafos que não eram da imprensa e estavam fazendo 

registros das pessoas presentes no evento. Isso gerou um incidente, no qual os 

estudantes desconfiaram e pediram para que o profissional se identificasse e, ao não 

fazê-lo, solicitaram que ele lhes entregasse o filme. Ambos os jornais dão a entender 

que o fotógrafo trabalhava para as forças policiais. 
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Uma nova manifestação estudantil em Porto Alegre só viria a ocorrer em agosto. 

O início do segundo semestre de 1979 é marcado no Rio Grande do Sul por um 

“tsunami” de manifestações que ocupam as ruas, praças e avenidas de Porto Alegre. 

Entre 14 de agosto e 16 de setembro desse ano ocorrem manifestações quase que 

diárias. Em alguns casos, confluem duas manifestações diferentes em um mesmo dia. 

Num período de um mês foi constatada a realização de mais manifestações de rua do 

que nos dois anos anteriores, desde que os estudantes retomaram as ruas da capital em 

agosto de 1977. Isso ocorre porque o período é marcado por 30 greves em Porto Alegre 

e no interior do estado, e pela votação da Lei de Anistia no Congresso. Nessa conjuntura 

“explosiva”, os estudantes foram os principais protagonistas da manifestação pela 

anistia que ocorreu no dia 21 de agosto, e algumas tendências de esquerda do 

movimento estudantil participam de manifestações grevistas. Além disso, o movimento 

estudantil organizou duas manifestações pelas ruas de Porto Alegre em apoio aos 

grevistas, uma no dia primeiro de agosto, em solidariedade aos movimentos grevistas de 

Minas Gerais – que sofriam intensa repressão da ditadura – e outra no dia 17, em apoio 

à greve dos trabalhadores da construção civil. 

No dia 1º de agosto de 1979 os estudantes universitários porto-alegrenses 

fizeram uma manifestação pelo centro da cidade. Foram duas as pautas principais: o 

repúdio à morte de um trabalhador por forças repressivas durante uma manifestação da 

greve da construção civil em Belo Horizonte; e a luta pela Anistia Ampla, Geral e 

Irrestrita. A manifestação foi organizada pelo movimento estudantil da UFRGS e da 

PUCRS, com o apoio dos DCE‟s e de DA‟s, e contou também com a participação de 

estudantes secundaristas, da Convergência Socialista, da Tendência Socialista do MDB, 

do CBA-RS e da Comissão Regional Pró-Partido dos Trabalhadores.  
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 50 – Capa da FM, 02/08/79. 
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Figura 51 - FM, 02/08/79, pg. 21. 

Fonte: MCSHJC. 



207 
 

A matéria da Folha da Manhã destaca em sua manchete: “Na Capital, protesto 

contra a repressão”, e traz uma foto média panorâmica, composta com lente “normal”, 

que mostra um grande número de estudantes reunidos no Largo em frente à prefeitura 

de Porto Alegre. A composição de planos e a escolha da lente dão considerável 

profundidade à imagem, passando uma sensação de grandiosidade para a manifestação. 

Isso é reforçado pela opção do fotógrafo de valorizar, na imagem, os planos onde os 

estudantes se encontram bastante concentrados, sem dar a ver espaços ociosos – o que 

construiria visualmente uma ideia de fragmentação e de baixa adesão ao movimento. O 

corte, feito pelo editor de fotografia do jornal, reforça ainda mais esse aspecto, fazendo 

com que os manifestantes ocupem até as extremidades da imagem, extravasando o 

quadro, contribuindo, assim, para dar a impressão de que haveria um grande número de 

pessoas no local – com a sugestão de haver mais pessoas além do fotografado. A 

imagem é composta da altura dos olhos do fotógrafo. As duas pessoas de costas e em pé 

no primeiro plano fazem com que a composição passe o ponto de vista de um 

espectador, contribuindo para que o leitor experiencie a sensação de ser um participante 

da manifestação. O segundo plano é composto por um grande número de estudantes 

sentados no chão, de costas, olhando com aparente atenção em direção ao último plano, 

onde se encontram estudantes em pé na escadaria da prefeitura, de frente ao fotógrafo, e 

diversas faixas, com destaque para aquelas onde lê-se: “Anistia Ampla Geral e 

Irrestrita” e “Abaixo à Ditadura”. A foto da manifestação que aparece com destaque na 

capa do jornal traz uma composição e uma intenção semelhantes. A imagem, contudo, 

se diferencia em três aspectos: tem formato panorâmico; é composta com uma lente 

grande-angular; apresenta um leve plongée, passando um ponto de vista mais “elevado”. 

Eles reforçam ainda mais a profundidade dos planos da composição e a sensação de 

multidão e “grandiosidade” à manifestação. 

Quanto ao texto da matéria, a maior parte dele é ocupado pela transcrição na 

íntegra da nota aprovada em assembleia estudantil e assinada pelos organizadores do 

ato. Nela, os estudantes defendem a Anistia Ampla Geral e Irrestrita, tecem críticas ao 

projeto de anistia elaborado pelo governo e à repressão imposta pelo regime. Na parte 

inferior da página do periódico há uma pequena matéria informando que dois 

manifestantes foram intimados a depor no DOPS por terem distribuído panfletos 

convocando a manifestação, fato comentado nos trechos da fala do secretário de 

segurança do estado transcritos pelo jornal.   
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Figura 52 - ZH, 02/08/79, pg. 32. 

Fonte: MCSHJC. 
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A Zero Hora, por sua vez, não traz chamada ou foto da manifestação na capa. A 

manchete da matéria que encontramos no interior do jornal enfatiza: “Ato público em 

solidariedade aos grevistas de Minas”, e traz uma foto média e uma pequena. Na 

primeira delas, vemos os manifestantes ocupando as ruas, se deslocando da UFRGS em 

direção ao Largo da Prefeitura. Ela é composta em plongée, de um ângulo diagonal 

frontal à passeata. A fotografia também foi composta com lente “normal” e também 

apresenta considerável profundidade de campo e de planos. Contudo, se comparada à 

imagem publicada pela FM, a composição apresenta os estudantes um pouco mais 

dispersos. O primeiro plano apresenta uma área considerável não ocupada pela passeata, 

enquanto no segundo plano os estudantes estão mais próximos um dos outros. Caso a 

composição valorizasse mais o segundo plano passaria a impressão de uma maior 

concentração de estudantes, mas isso não foi feito nem no enquadramento, pelo 

fotógrafo, nem no corte, pelo editor. A composição passa o ponto de vista de um 

espectador mais distante, menos participativo da manifestação. As faixas são ilegíveis 

na primeira fotografia, mas na segunda, sobreposta ao canto inferior direito da primeira, 

vemos uma estudante parada, sozinha, segurando uma placa com os dizeres “Abaixo à 

ditadura assassina!” A diagramação sobreposta relaciona diretamente as duas imagens, e 

cria o efeito de “colocar a estudante” em meio à passeata, dando ao leitor a 

possibilidade de visualizar uma de suas demandas. Não há foto nem chamada à matéria 

sobre a manifestação na capa desta edição do jornal.  

O texto do jornal novamente valoriza aspectos factuais e cronológicos. Apesar 

de não transcrever a nota elaborada pelos manifestantes, a matéria traz trechos de falas 

de alguns estudantes. Isso apresenta uma mudança em relação à postura que o jornal 

assumia até o ano anterior, quando raramente transcrevia falas dos estudantes. Contudo, 

o periódico prossegue dando menos destaque que a FM às pautas da manifestação e às 

falas dos seus protagonistas. É de se destacar a ênfase dada pela ZH aos conflitos entre 

os diferentes setores que organizaram a manifestação. Os últimos dois parágrafos da 

matéria principal, com o subtítulo “Sectarismo de Tendências”, destaca uma briga que 

houve entre integrantes da organização Liberdade e Luta e a Comissão Pró-PT. Há 

ainda uma pequena matéria abaixo intitulada: “Uma briga entre as lideranças 

estudantis”, dando mais repercussão ao fato. Apesar da importância de se mencionar – e 

de se refletir – acerca dos conflitos internos ao movimento, fato ausente na matéria da 
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FM, o interesse do jornal aqui parece ser o de ressaltar a divisão da luta.
33

 Ao lado dessa 

matéria há ainda um Box intitulado “Nota da Secretaria de Segurança alerta população”. 

Nela, o jornal transcreve a nota, que tem por objetivo “alertar a comunidade (...) quanto 

à infiltração de elementos extremistas em manifestações que estão ocorrendo no Rio 

Grande do Sul e no resto do país.” Como vimos, a FM também transcreveu trechos da 

nota, mas no sentido de denunciar que dois estudantes foram intimados a depor, fato 

omitido nessa matéria de ZH. Por fim, cabe mencionar novamente as discrepâncias no 

cálculo do número de manifestantes: 200 para Zero Hora, 400 para a Folha da Manhã. 

No dia 17 de agosto, setores do movimento estudantil promoveram uma 

manifestação em solidariedade à greve dos trabalhadores da construção civil de Porto 

Alegre e em protesto contra as prisões de lideranças grevistas. Ela ocorreu no centro da 

capital e foi a última manifestação estudantil que encontrei registros de ter ocorrido no 

Rio Grande do Sul no ano de 1979. Não dispomos mais de espaço para analisá-la, mas 

segue abaixo a reprodução das matérias encontradas. 

                                                           
33

 Por outro lado, o fato de o incidente ter tido pouca repercussão na Folha da Manhã também é 

indicativo da linha editorial desse jornal. A matéria da FM indica que houve uma “divergência” entre 

prosseguir ou não a manifestação, mas ameniza o caso e não cita o “sectarismo” e as disputas internas ao 

movimento estudantil. 
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Figura 53 - ZH, 18/08/79, pg. 24. 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 54 - FM, 18/08/79, pg. 22. 

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC).  
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Apesar do pioneirismo e da importância da atuação do movimento estudantil em 

Porto Alegre, a retomada das ruas pelos estudantes em agosto de 1977 não foi seguida 

de imediato por outras manifestações – nem de estudantes, nem de outros movimentos 

sociais. Isso leva à conclusão de que a conquista das ruas para a organização de 

manifestações – pela redemocratização e/ou por pautas especificas dos movimentos 

sociais – deve ser compreendida como um processo lento, intermitente e gradual até 

julho de 1979. Além dos fatores internos ao processo paulatino de organização do 

movimento estudantil, e das disputas entre as diversas tendências que o compunham, há 

de se atentar também para um contexto ditatorial no qual persistia a legislação 

repressiva – o AI-5, a Lei de Segurança Nacional, os decretos 288 e 477 – e no qual o 

regime ainda não tinha dado maiores demonstrações no sentido de uma abertura política 

– como as que viriam a partir de 1979, com o fim do AI-5, a anistia restrita e o 

pluripartidarismo. Ao que parece, havia um clima de temor – como segue havendo 

ainda hoje nas manifestações políticas em favor da democracia – e alguns dos 

estudantes que ousaram tomar as ruas nesse período foram – seguem sendo – presos. 

Apesar disso, o movimento estudantil passou por um processo de intensa mobilização 

no período analisado por esta pesquisa, que levou a refundação da UNE em 1979, fato 

que contribuiu para inaugurar uma nova conjuntura de organização, mobilizações e lutas 

sociais na década seguinte.   

À exceção da manifestação dos estudantes de medicina da UFRGS, todas as 

demais manifestações estudantis após o III Dia Nacional de Lutas tinham como pauta a 

anistia – e em dois casos também a solidariedade a movimentos grevistas. Isso aponta 

para a importância que tal bandeira passou a assumir no período e como ela conseguiu 

agregar diferentes atores e movimentos sociais e políticos. Além disso, é relevante a 

tentativa de aproximação intensa do movimento estudantil porto-alegrense com o 

movimento sindical, o que poderá ser percebido também nos próximos subcapítulos. 

Quanto à cobertura dada às manifestações estudantis pelos veículos de imprensa 

analisados, as matérias da Folha da Manhã demonstram uma proximidade com as 

tendências de esquerda do movimento estudantil, sempre repercutindo greves 

estudantis, assembleias e eleições dos DCE‟s e DA‟s da UFRGS, PUCRS e Unisinos, 

além de alguns grêmios estudantis. Os Encontros Nacionais de Estudantes também 
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ganharam destaque, assim como os documentos elaborados pelos estudantes, transcritos 

com frequência nas páginas do jornal. A ampla cobertura dedicada pela Folha às 

mobilizações estudantis se relaciona com a conquista do público alvo do jornal: jovem, 

urbano, de classe média, com uma postura política de centro-esquerda ou esquerda. As 

matérias, em geral, têm uma narrativa menos factual e cronológica e mais analítica. A 

Zero Hora, por sua vez, não dá tanta repercussão ao dia a dia do movimento estudantil. 

Há menos matérias sobre a organização dos estudantes e atuação dos DCE‟s, mas as 

manifestações, encontros e greves estudantis que ocorrem ao longo de 1978 e 1979 são 

sempre repercutidas pelo periódico. A tendência de uma narrativa mais factual e 

cronológica – já abordada nos capítulos anteriores – permanece, embora com o passar 

do tempo, com o crescimento das lutas sociais, o jornal tenha passado a repercutir e a 

valorizar mais as demandas dos estudantes ao abordar as suas mobilizações.  
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Figura 55 – Mosaico de imagens visuais reproduzidas ao longo deste subcapítulo. 
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IV - O MOVIMENTO PELA ANISTIA 

 

 

O BEBÂDO E O EQUILIBRISTA  

João Bosco  

“Meu Brasil 

Que sonha com a volta  

 

 

 

 

 

O BÊBADO E O EQUILIBRISTA 

João Bosco 

 

Meu Brasil 

Que sonha com a volta  

do irmão do Henfil 

Com tanta gente que partiu 

Num rabo de foguete 

Chora a nossa pátria mãe gentil 

Choram Marias e Clarices 

No solo do Brasil 

 

Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente a esperança 

Dança na corda bamba de sombrinha 

E em cada passo dessa linha 

Pode se machucar. 

Figura 56 - Cartaz da luta pela anistia.  

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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O objetivo aqui é apresentar os aspectos fundamentais relativos à atuação do 

movimento de luta pela anistia no Rio Grande do Sul. Seguiremos uma ordem 

cronológica, e dessa vez as manifestações promovidas pelo movimento, bem como as 

representações sobre elas construídas pelos veículos de imprensa fontes desta pesquisa, 

serão analisadas ao longo da primeira parte deste subcapítulo. Na segunda parte será 

desenvolvida uma revisão bibliográfica sobre a temática. 

 

A luta pela anistia teve início no ano de 1975, com a fundação do Movimento 

Feminino pela Anistia (MFPA). O movimento surgiu primeiramente em São Paulo, no 

mês de abril, por iniciativa de Therezinha Zerbini. No mês de junho foram criados 

núcleos do movimento no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina e no Rio Grande do 

Sul, este último por iniciativa de Lícia Peres e Mila Cauduro. Nesta fase inicial, que vai 

até 1977, a mobilização ocorreu de forma cautelosa, sem confrontar diretamente a 

ditadura, buscando apoio institucional para a causa e utilizando os slogans de anistia 

“pela pacificação nacional” e pela “reconciliação da família brasileira”. A atuação do 

MFPA nesse período conseguiu dar visibilidade à luta pela anistia, sensibilizando 

diversos setores sociais para a sua importância. Mas ainda não chegou a promover 

manifestações que tomassem as ruas.  

No ano de 1978 o movimento se intensifica com a formação dos Comitês 

Brasileiros pela Anistia (CBA‟s) em muitos estados – e também em cidades do exterior, 

por iniciativa de exilados brasileiros. Os Comitês passaram a congregar um grande 

número de entidades e amplos setores da sociedade brasileira durante o final da década 

de 1970 (movimento estudantil, associações de bairro, OAB, ABI, setores do MDB, 

setores da igreja, sindicatos, entidades de defesa dos direitos humanos, entre outros), 

sob o slogan “pela anistia ampla, geral e irrestrita”. 
1
 

No Rio Grande do Sul, o CBA foi criado em um ato público para a coleta de 

assinaturas em frente à prefeitura de Porto Alegre, no dia 11 de abril de 1978, contando 

com a participação principalmente de entidades estudantis, alguns sindicatos, 

                                                           
1
 RODEGHERO, Carla Simone; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana. Anistia Ampla Geral e 

Irrestrita: História de uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2011. 
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parlamentares emedebistas e algumas organizações de esquerda.
2
 Trata-se de uma nova 

forma de ocupar o espaço público como local de luta pela redemocratização do país: 

mais cautelosa, em um ato visando à coleta de assinatura, sem se transformar em 

passeata, permanecendo em um mesmo lugar – um largo público, sem ocupar vias de 

fluxo de veículos. Tal tipo de mobilização se diferencia de outros tipos de manifestação 

– como a que ocorrera no III Dia Nacional de Lutas em Porto Alegre meses antes – na 

qual os participantes tomam as ruas ou avenidas e se deslocam pela cidade com faixas e 

cartazes, entoando palavras de ordem e um tom mais crítico à ditadura – e sofrendo, por 

conta disso, com uma mais severa repressão. 

Os jornais Zero Hora e Folha da Manhã publicaram na íntegra o documento 

lançado no ato de lançamento do CBA-RS, o qual tem o seguinte teor:  

“No momento em que milhares de brasileiros estão exilados, 

fora e dentro da Pátria, e que nos é negada a liberdade de 

expressão e de organização e o acesso às informações, 

assumimos a luta pela anistia ampla e irrestrita a todos os 

presos, banidos, exilados e atingidos por motivos políticos, 

dentro da luta maior por liberdades democráticas, por melhores 

condições de vida e trabalho para a grande maioria da 

população. Pela anistia ampla e irrestrita”.3  

 

O manifesto foi assinado por um grande número de entidades: Movimento 

Feminino pela Anistia – MFPA/RS; Diretório Central de Estudantes da UFRGS; 

Associação Gaúcha de Médicos Residentes; Movimento pela União dos Trabalhadores 

da Educação/RS; Setor Jovem Metropolitano do MDB; Comitê de Libertação de Flávio 

Koutzii; Diretório Central de Estudantes da PUC/RS; Setor Jovem Estadual do 

MDB/RS; Grupo Graal de Teatro de Porto Alegre; Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos Humanos, RS; Centro Brasileiro de Estudos e Saúde (CEBES/RS); Setor 

Feminino Regional do MDB/RS; Centro de Estudantes Universitários de Engenharia 

(CEUE-UFRGS); Diretório Acadêmico dos Institutos Unificados (DAIU-UFRGS); 

Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura (DAFA-UFRGS); Diretório 

                                                           
2
 Como o ato foi uma coleta de assinaturas, não estou considerando-o como uma manifestação que tomou 

as ruas. Apesar de a elas se assemelhar, por ocupar o espaço público com uma pauta política inserida na 

luta pela redemocratização, coletas de assinaturas e manifestações pelas ruas resguardam diferenças 

significativas. 
3
 Folha da Manhã e Zero Hora, 12.04.78.  



219 
 

Acadêmico da Faculdade de Educação (DAFE-UFRGS); Centro Acadêmico André da 

Rocha (CAAR-UFRGS); Centro Acadêmico Sarmento Leite (CASL-UFRGS); Centro 

Acadêmico Tasso Correia (CATC-UFRGS); Diretório Acadêmico da Biblioteconomia e 

Comunicação (DABICO-UFRGS); Centro I da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS); Centro Acadêmico Visconde de Mauá (CAVM-PUC/RS); Centro 

Acadêmico São Thomas de Aquino (CASTA-PUC/RS); Diretório Acadêmico dos 

Estudantes de Física (DAEF-UFRGS); Diretório Acadêmico dos Estudantes de 

Geologia (DAEG-UFRGS); Diretório Municipal do MDB de Viamão; Setor Jovem 

Municipal do MDB de Caxias do Sul, de Cruz Alta, de Garibaldi, de São Luiz Gonzaga, 

de São Leopoldo; Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (IEPES-MDB); 

sucursal do jornal Versus.4 

 

 

                                                           
4
 RODEGHERO, C. S.; DIENSTMANN, G.; TRINDADE, T. Opus cit.p.110. A análise das fontes da 

presente pesquisa leva às mesmas conclusões. 

Fonte: Acervo particular de Eduardo Tavares. 

Figura 57 - Foto do ato de lançamento do CBA-RS em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Fotógrafo: Eduardo Tavares. 
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O manifesto de fundação do CBA-RS chama a atenção para a presença 

majoritária de entidades estudantis da UFRGS, da PUCRS e da UNISINOS, o que 

aponta para a relevância que o movimento estudantil assumiu na luta pela anistia aqui 

no estado. O movimento estudantil já pautava, como vimos, a questão da anistia ampla e 

irrestrita e da libertação dos presos políticos como uma das principais demandas de suas 

mobilizações a partir de 1978. A atuação de setores do movimento estudantil foi 

fundamental na radicalização da luta pela anistia, com grande peso tanto na participação 

quanto na organização de manifestações públicas em torno da causa entre 1978 e 1979.5  

Retomando a lista de entidades que assinam o manifesto, a presença do MFPA e 

daquelas que já haviam apoiado esse movimento nos anos anteriores (os setores jovens 

e femininos do MDB e o Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais - 

IEPES) é também significativa. Chama a atenção também a participação de um grupo 

teatral, um veículo da imprensa alternativa e o Conselho Estadual dos Direitos 

Humanos.6 Esta ampla e variada rede de apoiadores é indicativa da formação inicial do 

CBA-RS. Além da presença das entidades acima descritas, outras viriam a incrementar 

a composição do CBA-RS ao longo de 1978 e 1979: sindicatos, associações 

profissionais, a Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias e Amigos de 

Bairros (Fracab),a ADUFRGS, grupos de militares e funcionários públicos expurgados, 

movimentos feministas, grêmios estudantis secundaristas, a Tendência Socialista do 

MDB, a Convergência Socialista, Associação de Estudos e Debates do PTB, a 

Comissão Pró-PT,  entre outros.
7
 A articulação entre estes diferentes atores na luta pela 

anistia e redemocratização do país reforça a tese de Maria Paula do Nascimento Araújo, 

segundo a qual a bandeira da anistia conseguiu congregar grande parte dos setores 

sociais contrários à ditadura. Por outro lado, o MFPA-RS e o CBA-RS prestaram apoio 

à luta dos trabalhadores rurais sem-terra, em 1978, e das manifestações grevistas e 

contra carestia em 1979.
8
 

Com a criação dos CBA‟s ocorre um fortalecimento da luta e passam a ser 

organizados mobilizações e encontros nacionais em torno da causa. O mais importante 

encontro ocorreu em novembro de 1978, o 1º Congresso Nacional pela Anistia, o qual 

                                                           
5
idem. 

6
 Este é o registro mais antigo que encontrei de funcionamento de uma entidade voltado para a questão 

dos Direitos Humanos no estado. 
7
 RODEGHERO, Carla; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana. Opus cit. Pg. 241. 

8
 Idem. 
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reuniu dezenas de entidades. O evento foi um marco na organização da campanha: nele 

foi aprovado um documento que estabelecia nacionalmente qual era a anistia pela qual 

se lutava e propunha uma pauta em comum de atuação, voltada para a intensificação e 

popularização da luta pela anistia.  

Figura 58 - Tese apresentada pelo MFPA-RS no I Congresso Nacional pela Anistia.

 

Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 
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Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 

Figura 59 - Tese apresentada pelo MFPA-RS no I Congresso Nacional pela Anistia. 



223 
 

 

Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 

Figura 60 - Tese apresentada pelo MFPA-RS no I Congresso Nacional pela Anistia. 
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A carta tirada pelo Congresso definia que a luta pela anistia se inseria em um 

contexto mais amplo de conquista de liberdades democráticas, que deveria 

necessariamente contar com o fim do aparato repressivo (e da legislação repressiva) e 

do regime de arbítrio e exceção. Além disso, combatia a ideia de anistia como “simples 

perdão e esquecimento” e defendia que ela deveria de ser seguida pela 

responsabilização, julgamento e punição dos responsáveis pelas mortes, torturas e 

desaparecimentos (se opondo, assim, à anistia recíproca) e também pelo 

estabelecimento da verdade sobre esses casos: “A anistia pela qual lutamos deve ser 

Ampla – para todas as manifestações de oposição ao regime; Geral – para todas as 

vítimas da repressão; e Irrestrita – sem discriminações ou restrições”.9 

Com a criação do CBA-RS, movimento pela anistia no Rio Grande do Sul 

passou a promover diversas mobilizações entre 1978 e 1979. Contudo, raríssima foram 

as vezes em que elas ocuparam o espaço público ou geraram manifestações pelas ruas. 

Nas vezes em que isso ocorreu, foi novamente setores do movimento estudantil, 

integrantes do CBA-RS, que levaram as manifestações às ruas. Levantarei uma série de 

hipóteses e reflexões a esse respeito nos próximos parágrafos. De forma geral, elas se 

relacionam a três fatores principais: a persistência da legislação e do aparato repressivo; 

uma proximidade maior de alguns setores importantes do movimento pela anistia no 

Rio Grande do Sul com o plano institucional, sobretudo com parlamentares do MDB 

ligados ao setor jovem e a ala trabalhista do partido, que buscava o retorno de Leonel 

Brizola do exílio; os interesses particulares de cada um dos setores que participavam do 

CBA-RS, como a reinserção profissional – no caso dos punidos pela ditadura – e a 

construção de novos partidos – no caso de muitas organizações que tinham interesse em 

participar desse processo e que compreendiam que a lei de anistia era um passo 

importante para a reforma partidária. 

Boa parte dos atos públicos e mobilizações pela anistia que ocorreram entre 

1978 e 1979 no Rio Grade do Sul ocorreu no espaço da Assembleia Legislativa do 

estado (ALERS). Um dia após o lançamento do CBA-RS houve um ato na Assembleia 

organizado pelo movimento pela anistia: uma palestra do Gal. Pery Bevilacqua, ex-

ministro do STM e dissidente do regime, aposentado com base no AI-5 em 1969. No dia 

12 de setembro de 1978, ocorreu também na ALERS o lançamento do livro Liberdade 

                                                           
9
 Carta do Congresso – Compromisso com Anistia, novembro de 1978. Analisado por RODEGHERO, C. 

S.; DIENSTMANN, G.; TRINDADE, T. Opus cit. 
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para os Brasileiro - anistia ontem e hoje, de Roberto Ribeiro Martins, evento 

promovido pelo MFPA-RS, CBA-RS, Setor Jovem do MDB e que contou com a 

participação de entidades estudantis, que organizaram uma manifestação pela anistia nas 

ruas do centro de Porto Alegre, analisada anteriormente.  

 

 

Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 

Figura 61 - Material de divulgação do evento de lançamento do livro na ALERS.  
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Das mobilizações promovidas pelo CBA-RS, aquelas que ganharam mais 

destaque, com repercussão nacional e internacional, foram as campanhas voltadas para a 

libertação dos gaúchos Flávia Schilling, presa pela ditadura uruguaia, e Flávio Koutzii, 

preso político na Argentina. Elas tiveram início em dezembro de 1978 e em março de 

1979, respectivamente, e ocorreram majoritariamente no espaço da Assembleia 

Legislativa do estado. Apesar disso, a campanha pela libertação de Flávia Schilling foi a 

primeira que levou o movimento pela anistia a realizar uma manifestação pelas ruas de 

Porto Alegre, como veremos a seguir.  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Fotográfico do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 62 - Mãe de Flávia (à direita), Ingeberg Schilling, durante uma visita a Porto Alegre, entre outubro e novembro de 1978. 

À esquerda, Mila Caudura, presidente do MFPA-RS, e Raquel Cunha presidente do CBA-RS. 
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 Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 

Figura 63 - Boletim Informativo do CBA-RS. 
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Houve também um ato público no dia 27 de junho de 1979 no plenarinho da 

Assembleia organizado pelo movimento pela anistia intitulado “Leve uma flor para os 

mortos e desaparecidos”. A data foi marcada pelo envio ao Congresso do projeto de lei 

de anistia elaborado pelo regime. Além dessas, outras mobilizações pela anistia, de 

menor porte, ocorreram na Assembleia ao longo de 1978 e 1979. 

A Assembleia Legislativa do estado não foi apenas espaço para a organização de 

atos pela anistia. Segundo pessoas que militaram no CBA-RS e foram entrevistas na 

pesquisa que deu origem ao livro Anistia Ampla, Geral e Irrestrita – história de uma 

luta inconclusa, a ALERS era espaço fundamental para a organização do Comitê. 

Alguns parlamentares emedebistas – mais próximos ao Setor Jovem do partido e a 

setores que se inspiravam no trabalhismo reminiscente do extinto PTB – sediam salas e 

Fonte: Acervo particular de Eduardo Tavares. 

Figura 64 - Cartazes da campanha pela libertação de Flávio Koutzii em Porto Alegre, maio de 1979. Fotógrafo: Eduardo Tavares.  
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infraestrutura (Xerox, telefone, etc.) para o funcionamento da entidade, e era lá onde os 

militantes se encontravam, se reuniam, debatiam e planejavam o dia-a-dia da luta pela 

anistia.
10

  

A legislação repressiva ainda vigente – por exemplo, o AI-5 – pode ter 

contribuído para a opção de utilizar a ALERS como espaço por excelência da luta pela 

anistia no Rio Grande do Sul. Além disso, durante o período de “distensão” ocorre um 

crescimento eleitoral do MDB e um fortalecimento da ideia de que o partido poderia 

desempenhar um importante papel enquanto opositor da ditadura. A ALERS contava, 

desde 1975, com uma maior presença do MDB – dentro do qual havia crescente 

participação de alguns setores mais a esquerda, compostos por militantes de 

organizações clandestinas e do movimento estudantil, atuantes no Setor Jovem do 

partido e no IEPES. Desta forma, não só o medo da repressão, mas também a 

proximidade e articulações entre esses setores do MDB com algumas parcelas dos 

movimentos pela anistia e estudantil ajudam a compreender a importância que o espaço 

da Assembleia Legislativa assume na conjuntura em questão. O próprio MFPA-RS era 

dirigido por mulheres que tinham estreitas relações pessoais ou e/ou familiares com o 

antigo PTB, com Brizola e com parlamentares emedebistas próximos ao trabalhismo. 
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 RODEGHERO, Carla Simone; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana. Opus cit. pg. 107-158. 

Fonte: Acervo da Luta contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. 

Figura 65 - Cartaz da campanha pela anistia.  



230 
 

 

 

 
Fonte: Acervo do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 66 - Acima, foto de ato pela anistia na ALERS em 1978, contando com a presença do MFPA-RS, do IEPES e de 

deputados emedebistas. Abaixo, ato pela anistia promovido pelo Setor Jovem do MDB na ALERS, em abril de 1979.  
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É importante salientar, no entanto, que a iniciativa de ocupar o espaço da 

ALERS para promoção de atos pela anistia não era bem aceita por todos deputados 

emedebistas – partido que congregava desde liberais até a esquerda.  Além disso, a 

heterogeneidade dos atores que participaram da luta pela anistia – que incluía desde alas 

mais moderadas até aquelas mais radicais – também deve ser destacada aqui: nem todos 

os setores que compunha o movimento apoiavam a organização de manifestações pelas 

ruas para defender suas demandas e confrontar a ditadura. A importância que o plano 

institucional teve para a luta pela anistia é com frequência subestimada pela 

historiografia sobre o tema, como veremos na segunda parte deste subcapítulo. 

Contudo, pelo menos no caso gaúcho, os espaços instituídos do poder, primeiramente a 

ALERS, em na etapa final da luta também o Congresso Nacional, foram fundamentais 

para a atuação do movimento pela anistia. 

Analisando as fontes dessa pesquisa encontrei, além das manifestações 

estudantis que tinham como pauta a anistia – analisadas no subcapítulo anterior –, 

outras quatro manifestações pela anistia que tomaram as ruas ao longo de todo o 

período estudado: uma no dia 13 e outra no dia 21 de dezembro de 1978, durante a 

campanha pela libertação de Flávia Schilling; e uma em 14 de agosto, Dia Nacional de 

Luta pela Anistia Ampla Geral e Irrestrita e outra em 21 de agosto de 1979, no dia da 

votação do projeto de lei de anistia no Congresso. Não encontrei informações sobre 

manifestações pela anistia no interior do Rio Grande do Sul. 

A Campanha Nacional em favor de Flávia Schilling foi a eu deu maior 

visibilidade ao movimento pela anistia no Rio Grande do Sul. Ela foi lançada em um ato 

público na Assembleia Legislativa do Estado, na noite de 02 de dezembro de 1978, 

promovido pelo CBA-RS e por mais 22 entidades engajadas na luta pela anistia e de 

defesa dos direitos humanos. Filha de Paulo Schilling, ex-assessor de Leonel Brizola, 

Flávia vivia com a família no Uruguai há oito anos, desde que o golpe militar de 1964 

obrigou-os a buscar asilo político. No Uruguai, engajou-se na luta do Movimento de 

Libertação Nacional – Tupamaro, o que a levou a prisão em 1972, ainda antes do golpe 

que instaurou a ditadura civil-militar no país.
11
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 RODEGHERO, Carla; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana. Opus cit. Pg. 162-167. 
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 Fonte: Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 67 - Cartaz da campanha de libertação de Flávia Schilling.  
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A mobilização pela libertação de Flávia conquistou grande destaque na imprensa 

gaúcha, sobretudo em dezembro de 1978, e teve dois focos principais de atuação: a 

mobilização de políticos de oposição e entidades engajadas na luta pela anistia em todo 

país para pressionar os governos brasileiro e uruguaio para que ela fosse libertada; a 

organização de uma campanha de arrecadação de fundos para pagar os 15 mil dólares 

(cerca de 300 mil cruzeiros, à época) exigidos pela ditadura uruguaia para o reembolso 

pelos gastos do governo com a detenta. O pagamento da quantia era condição imposta 

pelo governo daquele país para a libertação de Flávia Schilling. Através dessa 

campanha, os movimentos pela anistia gaúchos conseguiram sensibilizar a opinião 

pública e dar uma “maior concretude” à luta.
12

 A campanha conseguiu romper com a 

“abstração” que o termo anistia possui, empunhando a bandeira da libertação de uma 

jovem mulher, que era ao mesmo tempo exilada e presa política, que queria ser mãe, 

passava por problemas de saúde e sofria no cárcere do país vizinho. 

                                                           
12

 As cartas enviadas por Flávia à família foram publicadas em livros na época, e contribuíram para dar 

um aspecto mais “humano” à campanha. SCHILLING, Flávia. Querida família. Porto Alegre: Editora da 

Coojornal, 1979; SCHILLING, Flávia. Querida Liberdade. Global editora, São Paulo, 1980. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 68 - FM, 14/12/78, pg. 3. 
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No dia 13 de dezembro de 1978 o movimento pela anistia gaúcho levou às ruas a 

campanha de arrecadação de fundos para a libertação de Flávia Schilling, com uma 

manifestação pela Rua dos Andradas que contou com a participação de vereadores e 

deputados do MDB, do MFPA-RS, CBA-RS e DCE da UFRGS, além de estudantes 

universitários que carregavam bandeiras e faixas exigindo anistia e liberdade para 

Flávia. Conforme a Folha da Manhã, a manifestação – ou caminhada, como preferiu 

chamar Mila Cauduro, presidente do MFPA-RS – iniciou no turno da manhã e foi 

apenas assistida por policiais militares, que não interferiram. Durante a caminhada foi 

carregada uma urna onde os transeuntes depositavam suas doações. Enquanto isso, Mila 

Cauduro usava um megafone para orientar os participantes para que evitassem 

radicalizações, defendendo que aquela não era uma passeata política, e sim uma 

caminhada humanitária. Se o que o jornal informa procede, o fato de a presidente do 

MFPA ter feito questão de frisar que se tratava de uma “caminhada humanitária”, e não 

de uma “passeata política”, é significativo da postura mais moderada que o MFPA-RS 

assumia no movimento pela anistia.
13

  

No turno da tarde, os manifestantes se fixaram em dois postos de coleta – com 

faixas, cartazes e urnas de doações da campanha – no então recém inaugurado calçadão 

da Rua dos Andradas, próximo à Feira do Livro de Porto Alegre – que estava ocorrendo 

nas imediações. O local é de grande fluxo de pedestres que transitam pelas vias centrais 

da cidade. No final da tarde cerca de 50 policiais militares reprimiram a arrecadação de 

fundos, retirando faixas e cartazes e impedindo a continuidade das atividades. Os 

participantes do ato então se deslocaram para a ALERS. A Folha da Manhã pública 

matéria no dia seguinte repercutindo o acontecimento e transcrevendo diversos trechos 

da fala de Lícia Peres, vice-presidente do MFPA-RS. A matéria traz uma foto de um dos 

postos de coleta, com grande destaque para o cartaz do movimento. Não há foto da 

manifestação/caminhada do turno manhã. A Zero Hora não noticiou o ato.  

                                                           
13

 Folha da Manhã, 14/12/1977, pg.3. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 69 – Capa da FM, 22/12/78. 
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A Campanha Nacional de Arrecadação de Fundos para Libertação de Flávia 

Schilling foi um tremendo sucesso. No dia 21 de dezembro, menos de três semanas após 

seu lançamento, o movimento já havia alcançado a volumosa quantia exigida para sua 

libertação. O movimento pela anistia gaúcho organizou uma manifestação na Rua dos 

Andradas, em frente ao Consulado Uruguaio, para a entrega simbólica do recurso, com 

a participação do CBA-RS, MFPA-RS e setores do movimento estudantil. Os 

preparativos do ato foram marcados por confusões. O Secretário de Segurança Pública 

primeiramente proibira o ato. Após reunião com o CBA, teria decidido liberá-lo.  

Contudo, a manifestação acabou sendo duramente reprimida pela Brigada Militar, que 

dispersou o ato, arrancou as faixas e cartazes afixados na rua e prendeu manifestantes. 

Segundo a matéria publicada da Folha da Manhã, a ação policial acabou “causando 

grande alvoroço, agredindo indistintamente ativistas e transeuntes”. No lead da matéria, 

o jornal, apesar de atribuir a culpa do incidente à atuação da polícia, aponta para que a 

atuação de uma das organizações de esquerda do movimento estudantil teria contribuído 

para o conflito: “Momentos antes da chegada do Comitê Brasileiro pela Anistia, Seção 

do Rio Grande do Sul, integrantes de uma tendência estudantil (que não pertence ao 

Comitê) ocupavam a frente do Consulado, distribuindo e convocando panfletos à 

população, e convocando esta a se manifestar, com gritos de „abaixo a ditadura‟.” A 

maior parte da matéria é dedicada à transcrição de falas da presidente do CBA-RS, 

Raquel Cunha, da vice-presidente do MFPA, Lícia Peres, e à transcrição na íntegra da 

nota lançada pelo DCE da UFRGS sobre o incidente. Nelas, são feitas duras críticas à 

repressão imposta pela polícia. 



238 
 

 Fonte: MCSHJC. 

Figura 70 - FM, 22/12/78, pg. 3. 



239 
 

A grande foto estampada na capa do jornal destaca o avanço da tropa policial 

sobre os manifestantes e transeuntes da Rua da Praia. Composta com lente normal, da 

altura dos olhos e em leve plongée, a imagem apresenta considerável profundidade, 

reforçada pela linha diagonal ascendente do cordão de policiais segurando, todos eles, 

os cassetetes da mesma forma – como que em posição de combate. Ao fundo vemos um 

policial retirando uma faixa e se deslocando em aparente velocidade na direção das 

pessoas que se encontram ao fundo, espremidas em frentes a uma loja. Mais uma vez a 

intenção da fotografia parece ser a de conotar violência da ação policial. 

No interior do jornal são estampadas mais duas fotos na parte superior da página 

acima da matéria. A primeira delas mostra diversos manifestantes de costas na rua da 

praia, com dois policiais de braços cruzados no primeiro plano. Ao fundo, vê-se papéis 

sendo lançado do alto dos edifícios da rua, um gesto de simpatia ao movimento. Apesar 

de seguir dando destaque à presença de policiais no primeiro plano, a imagem se 

diferencia das demais que encontramos no jornal, dando destaque principal ao apoio à 

manifestação e a presença de ativistas e transeuntes. A segunda fotografia, por sua vez, 

traz uma composição visualmente mais próxima às demais fotos de manifestações 

publicadas pela FM na época: um estudante, só, no primeiro plano, segurando uma das 

extremidades de uma faixa, um grupo de oito policiais no segundo plano “puxando” a 

faixa, como que arrancando ela do estudante. Novamente: um manifestante Vs. um 

grupo de policiais. Novamente o destaque é para o confronto, para o conflito, no qual 

são os policias que aparentam agir com violência. A diagramação das imagens, nessa 

ordem e lado a lado na página do jornal, estabelece uma correlação narrativa: houve a 

manifestação, ela ocorria de forma aparentemente pacífica e recebia apoio popular, mas 

terminou reprimida pela polícia. Esse caminho de leitura é ainda reforçado pela legenda, 

não obstante dessa vez seja empregado termos mais “neutros” quanto à ação da polícia: 

“Papel picado e panfletos foram lançados dos edifícios durante a manifestação, 

dissolvida por pelotão de soldados da Brigada Militar.”   
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 Fonte: MCSHJC. 

Figura 71 – Capa de ZH, 22/12/78. 
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O jornal Zero Hora constrói uma narrativa quase que diametralmente oposta à 

da Folha da Manhã. Já na capa da edição do dia 22 de dezembro há vários elementos a 

serem analisados. O primeiro deles é que o destaque principal está na manchete 

“REVOLUÇÃO ENCERRA UM CICLO HISTÓRICO”. Na FM o destaque principal 

está na foto da repressão à manifestação, e esse mesmo evento aparece na manchete 

“Geisel: „Está terminado um ciclo histórico da Revolução.‟” A diferença pode parecer 

sutil, mas é enorme. A ZH não usa aspas e se apropria da fala do general-ditador como 

se fosse a sua. A “Revolução” aparece como um fato, e não como uma construção 

discursiva do regime, como em FM – na qual não percebi em nenhum momento ter sido 

usado o termo “Revolução” sem aspas. Saliento isso porque encontrei em diversas 

outras edições da ZH uma tendência a se apropriar do discurso do governo sem aspas 

em manchetes e em editoriais, fazendo sua as falas dos generais, ministros e secretários 

de estado. Isso evidencia uma postura de apoio ao regime como linha editorial do jornal 

– lembrando que o editor-chefe da ZH, Carlos Fehlberg, havia sido chefe da Secretaria 

de Imprensa do governo Médici.  

Quanto às fotos estampadas na capa de ZH, o destaque principal está em uma 

imagem da Rua dos Andradas– local onde ocorrera a manifestação no dia anterior – 

tomada de pessoas. Mas não são manifestantes. Sobre a imagem está inscrito “Tempo 

de Natal”, e a legenda – “O clima de Natal tomou conta de todos...” também induz o 

leitor a ver o grande fluxo de transeuntes trazido na imagem como um reflexo da 

proximidade desta data festiva. Logo abaixo, com muito pouco destaque na página, 

aparece uma foto e uma manchete bem pequena: “Proibido ato público em favor de 

Flávia”. Não há aqui menção à dissolução da manifestação nem às prisões efetuadas 

pela polícia, como vemos na FM. A foto de capa ZH traz um policial de costas no 

primeiro plano carregando com aparente calma uma faixa enrolada; no segundo plano 

vemos vários transeuntes aglomerados, caminhando ao encontro deste policial, cena 

análoga à fotografia vista acima. O uso da lente teleobjetiva aproxima os planos e faz 

com que a composição se concentre num ponto onde há bastante pedestres, passando 

ainda mais a ideia de multidão de pessoas ávidas por compras natalinas ao fundo. A 

narrativa visual da capa do jornal tem a intenção de convencer os leitores de que uma 

manifestação na Rua da Praia, nessa época do ano, seria inconveniente. A matéria sobre 

a manifestação que encontramos no interior do jornal faz o favor de dirimir todas as 

possíveis dúvidas que ainda restassem a esse respeito.  
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 “O local escolhido para o ato público de ontem é o de maior 

concentração em toda a cidade. Fica no Calçadão da Rua da 

Praia, por onde transitam, nesta época do ano, milhares de 

pessoas que, literalmente, disputam um espaço para 

caminhar. Além disso, ali é um centro comercial e bancário 

de grande movimentação. Para complicar ainda mais, é 

naquele horário que os bancos fazem o recolhimento dos 

depósitos. Desta maneira, policiais militares do 9º Batalhão 

começaram a patrulhar a área desde cedo. (...)” 

 

O segundo parágrafo da matéria resume com clareza o que já podia ser conotado 

da visualidade da capa. Assim como vimos no caso da reportagem do III Dia Nacional 

de Lutas, analisada no primeiro capítulo, a Zero Hora aqui enfatiza os transtornos que a 

manifestação teria trazido à vida da cidade, e apresenta uma justificativa – quase em 

tom de apoio nesse caso – à ação policial. Impossível não mencionar as continuidades 

da linha editorial do jornal, que segue ainda hoje construindo narrativa nesse sentido 

com frequência quando ocorrem manifestações de movimentos sociais de esquerda. 

Outro ponto a se destacar são as versões diferentes apresentadas por ZH e FM 

quanto à proibição do ato pela Secretaria de Segurança Pública: segundo a FM, o ato 

havia sido proibido e posteriormente liberado; para ZH, o ato foi proibido e “somente 

foi permitida a introdução de duas faixas contendo explicações sobre a suspensão e 

informando sobre a quantia arrecadada”. Além disso, mais uma vez a ZH ressalta as 

disputas entre os diferentes movimentos que compuseram a manifestação, enfatizando 

que a tendência estudantil Liberdade e Luta teria distribuído “panfletos denunciando 

que o „Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de 

Segurança Pública desconvocou o ato público, traindo a população mobilizada pela 

Anistia.‟ ” A versão novamente entra em choque com aquela apresentada pela FM, que 

menciona que uma tendência que não pertenceria ao CBA-RS teria chego antes na 

manifestação e convocado a população a participar com gritos de “Abaixo à ditadura”, 

sem mencionar a suposta crítica que tal organização teria feito ao CBA, nem à aludida 

desconvocação do ato. Por fim, cabe destacar que a matéria de ZH não transcreve trecho 

da fala de nenhuma liderança do CBA-RS, MFPA-RS e DCE-UFRGS, nem de 

nenhuma outra organização ou manifestante. Não aprofunda, também, as prisões que 

ocorreram durante o ato – apenas menciona que um jovem que não quis se identificar 

foi preso. 
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 Fonte: MCSHJC. 

Figura 72 – Capa de ZH, 22/12/78. 
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A foto trazida pela reportagem, em formato panorâmico e em plongée, dá a ver 

duas mulheres no primeiro plano, uma correndo de frente e outra de costas sendo 

abordada por um policial; um pelotão de 10 policiais, com cassetetes na mão, um deles 

arrancando uma faixa, com pessoas paradas encostadas nas paredes de lojas logo atrás e 

uma multidão ao fundo. A legenda: “Polícia tirou as faixas dos manifestantes na Rua da 

Praia”, guiando a leitura da imagem apenas para a retirada das faixas do local. O texto 

da reportagem segue a mesma lógica: dão a entender que não houve a dissolução ou 

repressão da passeata por parte da polícia. As imagens visuais trazidas pela matéria da 

ZH, dessa forma, não mostram cenas de apoio ao ato, nem conotam violência por parte 

da ação da polícia.  

Além dessa manifestação, houve outros atos da campanha pela libertação de 

Flávia na Assembleia em dezembro de 1978. Após o sucesso da campanha de 

arrecadação de fundos, as negociações continuaram ao longo 1979, buscando sempre 

uma saída jurídica e diplomática para a libertação da brasileira. Contudo, somente em 

abril de 1980 Flávia Schilling foi libertada – após quase oito anos de prisão, e oito 

meses após a promulgação da Lei de Anistia no Brasil. O governo uruguaio, 

pressionado interna e externamente, promulgou lei dando liberdade e expulsando a 

todos os estrangeiros presos no país.  

No dia 12 de março de 1979 é inaugurada a campanha para libertação de Flávio 

Koutzii em um ato público na Assembleia Legislativa do estado – mais uma vez! A 

campanha conseguiu aumentar a visibilidade e o número de matéria na imprensa a 

respeito da luta pela anistia. A campanha, contudo, foi rápida.  Flávio conseguiu ser 

libertado em menos de três meses de seu início. A mobilização pela sua libertação gerou 

repercussão internacional, tendo se transformado em um incômodo para a ditadura 

argentina. Em maio de 1979 o presidente Jorge Videla assinou decreto indultando e 

expulsando do país Flávio Koutzii. No dia 2 de junho ele partiu para o novo exílio, na 

França – a Lei de Anistia ainda não havia sido promulgada e se para o Brasil viesse 

seria preso. Não encontrei registros que indiquem que a campanha tenha promovido 

manifestações pelas ruas.
14
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 Para maiores informações sobre a trajetória de Flávio Koutzii consultar: SCHMIDT, B. B.. Flávio 

Koutzii: pedaços de vida na memória (1943-1984) - apontamentos sobre uma pesquisa em curso. História 

Unisinos, v. 13, p. 189-196, 2009. 

http://lattes.cnpq.br/3067875155143249
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O ano de 1979 é marcado pela expectativa de que a lei de anistia finalmente se 

tornasse uma realidade para os brasileiros.
15

 As expectativas eram fundadas no 

posicionamento do Gal. Figueiredo, que assumiu a presidência nesse ano e teceu 

pronunciamentos nesse sentido. A anistia era vista por setores menos radicais do regime 

como um passo importante no processo de “abertura” política. Soma-se a isso o fato de 

que a derrota eleitoral sofrida pela ARENA no ano anterior fez com que os militares 

procurassem alternativas para garantir a permanência de uma maioria governista 

controlando o Congresso – pressuposto do processo de transição lenta, gradual e segura 

arquitetado pelo regime e por setores da elite política e econômica brasileira que 

persistiam em sustentá-lo. Nesse sentido, a lei de anistia – com o consequente retorno 

de lideranças políticas exiladas –e a lei da reforma partidária, que viria logo após a 

promulgação da anistia, foram pensadas como formas de fragmentar o MDB e dar um 

fim ao crescimento eleitoral que o partido das oposições vinha obtendo nos últimos 

anos. 

 Após alguns meses de expectativa, Figueiredo enviou para o Congresso 

Nacional o projeto de Lei de Anistia no dia 27 de junho de 1979.
 
A partir daí, o debate 

sobre a anistia se alterou significativamente. Não se tratava mais de pressionar o 

governo para que concedesse a anistia, mas sim de lutar para que a anistia concedida 

fosse a mais condizente com os interesses dos movimentos sociais e setores que por ela 

lutavam.  Passou-se, então, a denunciar as limitações do projeto governamental, tendo 

como horizonte a concepção de uma anistia ampla, geral e irrestrita. A luta foi 

intensificada, com destaque para as recém criadas entidades representando setores de 

atingidos pela ditadura – sobretudo associações de categorias de trabalhadores que 

sofreram duramente com a perseguição, cassações e expurgos dos anos iniciais do 

regime. Além delas, diversos deputados do MDB, a OAB, sindicatos, a imprensa 

alternativa, associações de bairros, artistas, entre outras categorias e entidades, passaram 

a se posicionar de forma mais contundente sobre o tema. Alguns destes novos 

protagonistas não haviam tido, até o momento, participação ativa na luta pela anistia. O 

CBA-RS, o MFPA-RS, o movimento estudantil e alguns setores do MDB, por sua vez, 

continuaram participando ativamente da campanha.  

                                                           
15

 Ou melhor, que mais uma vez fossemos ter uma Lei de Anistia: foram mais de 100 leis do tipo na 

história brasileira, marcada por tantos conflitos e conciliações. RIBEIRO, Renato. Liberdade para os 

brasileiros – Anistia ontem e hoje. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
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O debate em torno do projeto de lei de anistia no Congresso suscitou muitas 

manifestações públicas onde os interesses – tanto específicos quanto gerais – dos 

diversos atores sociais envolvidos se fizeram expressar, gerando muitas emendas, 

contrapondo diferentes projetos e concepções de anistia.
16

 Isso ocorreu porque o projeto 

trazia restrições à anistia aos perseguidos pela ditadura, ao mesmo tempo em que 

abrangia todos aqueles agentes do estado brasileiro, integrantes do aparato repressivo, 

que torturaram, assassinaram e desapareceram com os corpos de opositores do regime. 

O projeto excluía de seus benefícios aqueles que, do outro lado, cometeram crimes de 

sequestro, assalto, atentado a vida e os (assim chamados) “terroristas”. Além disso, 

estabelecia uma série de restrições para o retorno dos punidos pelo regime aos cargos 

que ocupavam antes de serem demitidos/cassados/expurgados.
17

 Ademais, o projeto de 

lei não estabelecia nenhuma reparação ou compensação financeira pelos danos 

profissionais causados aos perseguidos pela ditadura. 
18

  

Houve uma intensa mobilização dos setores que compunham o movimento pela 

anistia no Rio Grande do Sul em torno da elaboração de emendas e propostas de 

alterações no projeto de lei – que tramitava em comissão mista do Congresso. Três 

eixos centrais fundamentavam as disputas em torno do projeto entre os militantes da 

anistia e o governo: a ampliação da medida para os opositores do regime que não foram 

contemplados pela redação provinda do executivo; a reinserção automática ao cargo 

para aqueles que foram cassados, expurgados ou demitidos por motivos políticos; e a 

exclusão dos torturadores dos benefícios da anistia, com exigência de posterior 

esclarecimento dos casos de tortura e desaparecimentos e punição dos responsáveis 

(através da abertura de inquéritos policiais). Estes pontos já haviam sido estabelecidos 

na posição unitária aprovada no 1º Congresso Nacional pela Anistia, como vimos. O 

MDB lutou por um substitutivo ao projeto de lei de anistia que contemplasse a inserção 

destes três pontos. Contudo, havia entre os grupos de oposição ao regime aqueles que se 

posicionassem por uma anistia recíproca. Esta postura era defendida dentro do próprio 
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 DIENSTMANN, Gabriel. Usos do passado e disputa pela memória no questionamento da lei de anistia 

de 1979 no Supremo Tribunal Federal. Trabalho de Conclusão de Curso em História. UFRGS. Porto 

Alegre, 2010 
17

 O retorno ao emprego estava condicionado à existência de interesse da administração pública e a um 

novo julgamento por parte de uma comissão que seria formada especialmente para tanto. 
18

  Somente com a Constituição Federal de 1988 esse direito seria reconhecido, e com a instalação da 

Comissão de Anistia em 2002 que passou a ser aplicado; contudo, ainda hoje milhares de brasileiros e 

brasileiras seguem se a devida reparação financeira. Para além da reparação financeira, avançou-se muito 

pouco no Brasil no sentido de medidas voltadas ao direito à memória, à justiça, à verdade e à reparação 

dos crimes cometidos pela ditadura. DIENSTMANN, Gabriel. Opus cit. 
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movimento pela anistia, inclusive por setores que compunham o CBA – aqueles que 

seguiam a concepção de anistia de Pery Bevilacqua, um dos fundadores do Comitê, 

além de outros setores que integravam-no, com a OAB.
19

  

No Rio Grande do Sul, essa “reta final” da mobilização pela anistia não levou a 

manifestações massivas pelas ruas, como pode ser visto no Rio de Janeiro, em São 

Paulo, em Belo Horizonte e em Salvador. Ao longo do mês de julho de 1979, não foi 

constatada nenhuma manifestação pública pela anistia no Rio Grande do Sul. O 

momento parece ter sido de mobilizações internas ao movimento, na qual as entidades 

que integravam o CBA-RS discutiram suas demandas específicas e as posturas que 

iriam tomar em relação ao projeto de lei. No dia 3 de agosto uma comitiva gaúcha, 

contando com a presença de lideranças do CBA-RS e MFPA-RS, foi Brasília levar 

posição uma unitária dos movimentos pela anistia do estado em relação ao projeto. 

Ao longo do mês de agosto foram organizados um ato público e uma 

manifestação pelas ruas do centro de Porto Alegre. No dia 9 de agosto foi promovido o 

ato “Vigília pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”, que ocupou a calçada em frente à 

Catedral de Porto Alegre. Mesmo com a proibição de do cardeal D. Vicente Scherer, um 

grupo de cerca de 60 pessoas decidiu manter a vigília em frente à catedral e instalou-se 

no local no final da tarde. A entrada da catedral serviu de suporte para faixas com 

dizeres como “Terrorista é a ditadura que mata e tortura”. “Todo apoio à greve de fome” 

(dos presos políticos), e “Anistia ampla, geral e irrestrita”. Aproveitou-se a vigília para a 

elaboração de um abaixo-assinado “contra o projeto de anistia parcial do governo e pela 

anistia ampla, geral e irrestrita”. O documento, que arrecadou mais de 700 assinaturas 

em uma noite, seria depois encaminhado ao Congresso Nacional para servir de 

instrumento de pressão contra o projeto governamental.
20

 No dia seguinte, o cardeal 

chamou a Brigada Militar para retirar os cartazes que os manifestantes haviam fixado 

em frente à igreja, o que não impediu que eles permanecessem no local até de noite.  

No dia 14 de agosto, no qual era esperado que ocorresse a votação do projeto de 

Lei de Anistia, a UNE convoca o Dia Nacional de Luta pela Anistia Ampla, Geral e 

Irrestrita. Esta mobilização tinha o objetivo de pressionar pela a aprovação de uma lei 

de anistia diferente da proposta pelo regime, a qual era restrita e recíproca. Houve 
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 LEMOS, Renato. Opus cit. pg. 304 e RODEGHERO, Carla Simone; Opus cit. pg. 135. 
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 Zero Hora, 10.08.79 e Folha da Manhã, 11.08.79. 
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grandes manifestações públicas pela anistia em outras capitais, as quais chegaram a 

reunir entre vinte e trinta mil pessoas somente em São Paulo, e milhares de 

manifestantes em Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro e nas principais capitais. 

Também foram promovidas manifestações pela anistia em cidades do exterior, 

organizadas por grupos de exilados brasileiros. Em Porto Alegre, a manifestação foi 

organizada pelo CBA-RS e MFPA-RS, tomou as ruas do centro da cidade, reunindo 

cerca de mil pessoas, a maioria estudantes, que se deslocaram da Praça da Alfândega até 

o largo em frente à prefeitura. À noite, parte daqueles que estiveram no ato foram 

participar da manifestação da greve dos trabalhadores da construção civil, que ocorrera 

também no centro da cidade, nas imediações do Palácio Piratini. Tal manifestação foi a 

maior que ocorreu pelas ruas do estado entre 1977 e 1979, reunindo mais de dez mil 

pessoas e sendo violentamente reprimida pela polícia – analisaremo-la no último 

subcapítulo desta dissertação.  

A Folha da Manhã traz uma matéria de meia página sobre o acontecimento e é 

acompanhada de uma foto grande. Nela, o jornal narra que “estudantes, trabalhadores, 

moços e velhos, até uma senhora com uma criança no colo” teriam participado da 

manifestação, a qual teria contado com o apoio de populares ao longo do trajeto 

percorrido. A matéria valoriza, também, o protagonismo do presidente do setor jovem 

do MDB no ato e as palavras de ordem cantadas no percurso. Na foto, em formato 

retrato, vemos um grupo relativamente grande de manifestantes sentados em 

semicírculo no meio da rua – fato narrado no texto da matéria; eles tomam todo o 

primeiro e segundo da imagem. No terceiro plano, há policiais da cavalaria da Brigada 

Militar, de frente ao fotógrafo. Ao fundo, pessoas em pé observando. Neste caso, o 

plongée ajuda a incluir um número maior de manifestantes na imagem e a composição 

do repórter fotográfico, reforçada pelo recorte na edição, concentra o enquadramento 

nos manifestantes, valorizando o ato. O uso da teleobjetiva – que como vimos aproxima 

os planos – produz, neste caso, uma perspectiva que promove a sensação de 

adensamento, de aglomeração e união dos manifestantes. Isso contribuí para que a 

imagem conote certa grandeza ao ato.A legenda informa que “Brigadianos foram 

violentos. Muita gente espancada nos conflitos”, o que a foto – dessa vez – não mostra.  

Ressalta-se, contudo, mais uma vez a construção de uma narrativa construída pelo jornal 

crítica a atuação da polícia durante as manifestações. A Zero Hora, por sua vez, não traz 

nenhuma matéria ou foto sobre esta manifestação. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 73 - FM, 15/08/79, pg. 24. 
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O projeto de lei de anistia finalmente foi votado no dia 21 de agosto. Para o dia 

da votação estavam marcadas novas manifestações em diversas capitais do país, as 

quais acabaram por levar dezenas de milhares de pessoas às ruas no sudeste. Em Porto 

Alegre, a manifestação foi liderada pelo DCE da UFRGS, mas contou com a presença 

de outras 17 entidades – o CBA-RS, MFPA-RS, Convergência Socialista, Grêmio 

Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos – o “Julinho” – e outras tendências estudantis, 

contando também com a presença dos deputados estaduais emedebistas.
21

 A 

manifestação iniciou no fim de tarde, na esquina da Rua dos Andradas com a Av. 

Borges de Medeiros – a Esquina Democrática. Estava previsto que a passeata se 

deslocasse até o Largo da Prefeitura, o que foi impedido pela polícia. Cerca de mil 

agentes e solados da polícia militar e do exército estavam espalhados em locais 

estratégicos do centro da cidade. O grande contingente é indicativo da preocupação do 

governo com a manifestação. 
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 Zero Hora, 22/08/79, pg.36. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 74 - ZH, 23/08/79, pg. 36. 
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A matéria da Zero Hora sobre o acontecimento segue novamente uma narrativa 

cronológica e factual do desenrolar do ato, destacando que os manifestantes teriam 

conseguido negociar com a polícia, que bloqueava várias ruas, e se deslocar até o 

saguão da ALERS, onde realizaram um comício. Há mudanças significativas na 

narrativa construída por ZH se comparada à cobertura dada às demais manifestações. 

Pela primeira vez o periódico transcreve trechos da fala do presidente do DCE da 

UFRGS, de um representante da tendência estudantil Liberdade e Luta e do Grêmio do 

Julinho. Além disso, a matéria destaca algumas pautas do movimento, como a Anistia 

Ampla Geral e Irrestrita, a crítica à política salarial imposta pelo governo, a luta pela 

liberdade de organização partidária e pela libertação de lideranças presas nas 

manifestações da greve dos trabalhadores da construção civil – que ocorrera na semana 

anterior e que analisaremos no próximo subcapítulo. Tais pautas também podem ser 

visualizadas nas faixas que vemos nas fotografias publicadas na matéria, gerando uma 

coesão da narrativa textual-visual. A matéria destaca, também, que papéis picados 

foram jogados do alto dos edifícios durante o trajeto da manifestação. Dessa vez a 

narrativa do jornal valoriza mais o protagonismo da manifestação e não adota um tom 

crítico a ela.  

Duas fotos médias, em formato panorâmico, integram a matéria de ZH. A 

primeira mostra os estudantes reunidos em círculo no saguão de entrada da ALERS. A 

composição, em plongée, dá destaque ao número expressivo de manifestantes – que 

ocupam 2/3 da imagem –, sentados em círculo e olhando para uma mesma direção; dá 

destaque, também, às faixas que trazem algumas pautas da manifestação: “Soltem 

Adeli, Paulo, Antônio e Paulo”, os quais haviam sido presos em uma manifestação da 

greve dos trabalhadores da construção civil que havia ocorrido na semana anterior; 

“Liberdade de Organização Sindical e Partidária” e “Por um Partido dos 

Trabalhadores”. Faixas como essas não foram visualizadas ou mencionadas em matérias 

sobre as manifestações anteriores.  

A segunda foto traz uma cena frontal da manifestação quando ela passava pela 

Rua dos Andradas. Há grande destaque para uma faixa, novamente com os dizeres 

“Liberdade de Organização Sindical e Partidária” – analisá-la-emos em breve. Atrás 

dela vemos a linha de frente da manifestação, com cerca de 50 jovens em pé, segurando, 

unidos, a faixa. Não vemos a presença de policiais, nem cenas que remetam a violência. 

Tudo parece ocorrer em aparente normalidade democrática. A narrativa visual aqui 
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construída – assim como vimos no texto – valoriza bastante a manifestação, mostrando 

grandes grupos de jovens, e as suas demandas, materializadas nas faixas. Trata-se de 

uma mudança significativa, se comparado a abordagem com as demais matérias de ZH 

analisadas nessa dissertação. Levanto algumas hipóteses: o momento de aprovação da 

lei de anistia, no qual o regime queria passar uma imagem de conciliador e democrático, 

talvez possa ter contribuído para tanto; ou talvez o fortalecimento dos movimentos 

sociais e o surgimento de outras manifestações pelas ruas de Porto Alegre no período 

fez com que o jornal flexibilizasse um pouco a sua postura editorial. Uma postura 

excessivamente crítica às manifestações, em um momento de efervescência política e 

social, poderia comprometer a busca pela “neutralidade” e a credibilidade frente a 

algumas parcelas de leitores.    

A matéria sobre a manifestação ocupa meia página de ZH e está inserida em 

uma reportagem de sete páginas sobre a aprovação da lei de anistia no Congresso. As 

demais matérias destacam: os debates, a votação e a aprovação do projeto do governo 

no Congresso; as diferenças entre o projeto original e o aprovado; o protesto em 

memória aos mortos e desaparecidos e outras manifestações nas galerias do Congresso; 

uma matéria sobre Luiz Eurico Lisboa, gaúcho morto e desaparecido pela ditadura, 

contando com uma entrevista com sua esposa, Suzana Lisboa; críticas dos partidários de 

uma anistia mais ampla; a continuidade da luta pela anistia ampla. No dia seguinte o 

jornal lança um editorial intitulado “Conciliação Nacional”, em tom elogioso à medida e 

às falas do Gal. Figueiredo sobre a lei de anistia aprovada. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 75 - FM, 23/08/79, pg. 7 e 8. 
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A matéria da FM, por sua vez, dá destaque ao forte esquema montado pela 

polícia para impedir a manifestação, o qual interditou diversas ruas, praças e avenidas 

do centro de Porto Alegre. A narrativa do jornal novamente tem como espinha dorsal 

um tom crítico à ação policial, e dá a entender que foi um grande exagero tamanha 

operação para conter uma manifestação pacífica que contava com cerca de 300 

estudantes. A matéria segue falando do trajeto e do desenrolar da manifestação. Inverte-

se a situação observada na cobertura das demais manifestações: desta vez é a FM que 

não transcreve trechos de falas dos manifestantes, nem menciona as pautas do 

movimento, apenas cita três palavras de ordem entoadas no ato. A matéria ocupa meia 

página de um total de três páginas de reportagens sobre a aprovação da Lei de Anistia 

no congresso – nas quais encontramos uma entrevista com Therezinha Zerbini, 

fundadora no MFPA-SP e as matérias: “Legislativo aprovou sem ampliar a anistia”; “ 

Faoro: „governo cometeu grave erro‟”, com a fala do ex-presidente da OAB; e uma 

sobre os debates no legislativo estadual sobre a anistia. Sobressai-se um tom crítico à 

anistia restrita aprovada. 

A Folha da Manhã apresenta duas fotos médias da manifestação. A primeira 

delas, em plongée, frontal, mostra uma faixa no primeiro plano com os dizeres 

“liberdade de organização sindical e partidária”; no segundo plano da imagem, logo 

atrás dá faixa, vemos um grande número de manifestantes, de frente, sentadas em meio 

à rua, e alguns de pé nas calçadas de ambos os lados. A composição dá profundidade à 

cena: a manifestação vai até o fundo da imagem, passando uma sensação de multidão. A 

faixa centralizada em frente aos manifestantes constrói visualmente uma coesão em 

torno das pautas que ela apresenta.  A segunda imagem traz um cordão de policiais de 

uma ponta à outra de uma rua do centro da cidade, empunhando firmes, em uma mesma 

posição, seus cassetete, dando visualidade à operação informada no texto da matéria. Na 

parte central da imagem vemos uma grande parcela da rua desocupada – a exceção de 

um cachorro, que observa os policiais –, e à direita e ao fundo vemos algumas pessoas 

de pé, à distância, com aparente tranquilidade – corroborando o argumento, construído 

no texto, de que houve uma desproporcionalidade no emprego das forças policiais.  

Apesar de toda a mobilização e luta em torno de uma anistia ampla, geral e 

irrestrita a lei acabou sendo aprovada sem nenhuma modificação significativa em 

relação ao projeto do regime. O substitutivo do MDB foi derrotado com 209 votos 

contrários e 194 votos favoráveis, uma curta margem de 15 votos. Além desse 
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substitutivo, foi votado outro, proposto pelo arenista Djalma Marinho e que, apesar de 

manter a reciprocidade, retirava da lei as restrições impostas aos opositores do regime. 

Este substitutivo acabou sendo derrotado por 206 votos contra 201. Após estas duas 

derrotas, o projeto de lei de anistia do executivo acabou sendo aprovado.
22

    

 

As matérias aqui analisadas foram aquelas que abordaram a mobilização no 

movimento pela anistia no Rio Grande do Sul. Contudo, os veículos de imprensa 

analisados por esta pesquisa publicaram um número muito maior de matérias que se 

relacionavam a outras questões que giravam em torno da anistia. A temática surge com 

mais vigor na imprensa a partir do final de 1978, quando Figueiredo dá os primeiros 

indícios de que o seu governo iria considerar a medida. A grande maioria das 

reportagens publicadas na ZH e FM a esse respeito tratava: da expectativa de retorno de 

lideranças políticas do exílio, com grande destaque para Leonel Brizola; da perspectiva 

de reforma partidária que seria decorrente da promulgação da anistia; do 

posicionamento do poder executivo federal, na figura do presidente da república ou 

ministros de estado, sobre a temática da anistia; a postura de parlamentares da ARENA 

e do MDB sobre o tema; os posicionamentos de entidades com a OAB, a SBPC, a 

CNBB.   

Ao longo da tramitação do projeto de lei de anistia no Congresso – 27 de junho a 

21 de agosto de 1979 – há um expressivo incremento no número de reportagens e 

matérias, que quase diariamente abordavam os debates que ocorreram no plano 

institucional acerca do projeto. Diversas dessas matérias versavam sobre os debates em 

torno das emendas apresentadas, as críticas à abrangência da anistia proposta, por parte 

da oposição, e a justificativa ao projeto, por parte de setores governistas. Aumentam, 

também, as reportagens repercutindo os debates e conflitos em torno da organização de 

novos partidos, com a iminência do retorno de lideranças do exílio e os 

pronunciamentos de Figueiredo apontando que a reforma partidária viria após a 

promulgação da anistia. Tanto a atenção da imprensa quanto a dos setores envolvidos na 

mobilização pela anistia no Rio Grande do Sul parece ter se voltado mais ao plano 

institucional.  
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A faixa com os dizeres: “Liberdade de Organização Sindical e Partidária”, que 

obteve destaque nas fotos de ZH e FM da última manifestação pela anistia, traz algumas 

questões para a reflexão final a respeito do desfecho dessa luta. Ela é significativa da 

aproximação do movimento pela anistia – e estudantil também – gaúcho com o 

movimento sindical, em uma conjuntura marcada pelo surgimento de intensas greves no 

estado. Traz indícios, também, sobre a importância que a bandeira da liberdade de 

organização partidária passara a assumir frente à iminência da votação da lei. O regime 

dava claros sinais de sua disposição em promover uma reforma partidária após a 

promulgação da anistia. O engajamento de setores integrantes do movimento pela 

anistia na mobilização pela construção de novos partidos pode apontar para mais um 

dos motivos do porquê, após aprovada uma lei de anistia restrita e recíproca, não se deu  

continuidade à luta pela conquista de uma anistia ampla, geral, irrestrita e não recíproca 

– mobilização que chegou a ser alentada por alguns setores do CBA. Após a aprovação 

da lei o movimento pela anistia rapidamente perdeu ímpeto, se desmobilizou. A euforia 

– para alguns – e a apreensão – para outros – com a volta dos exilados tomou contas das 

páginas dos jornais.  A perspectiva de construção de novos partidos políticos pareceu se 

tornar o foco principal de diversos protagonistas da luta pela anistia. Alguns setores do 

movimento, contudo, seguiram lutando pela ampliação da lei de anistia, pela 

reintegração profissional dos perseguidos pela ditadura, pelo esclarecimento dos casos 

de tortura, morte e desaparecimentos praticados pelo regime e punição dos 

responsáveis, pelo direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação. Estas questões 

pendentes foram – e ainda são – foco de mobilizações por parte de organizações da 

sociedade civil e estiveram na base da criação da Comissão Especial de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos, Comissão de Anistia e da Comissão Nacional da Verdade. 

Esta página da história – essa chaga – segue aberta.  
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Passamos, agora, a uma revisão bibliográfica sobre a temática.  

A luta pela anistia é ainda pouco explorada pelas pesquisas acadêmicas. Foi 

somente nos últimos quinze que trabalhos passaram a enfocar esta temática e as diversas 

problemáticas que a envolvem. Nas décadas de 1980 e de 90 a luta pela anistia não 

recebeu nenhum estudo específico. Ela foi analisada apenas tangencialmente em obras 

que tinham como foco refletir a respeito da ditadura civil-militar brasileira ou, mais 

especificamente, da transição para a democracia.23 Bernardo Kucinski, no trabalho 

Abertura, a historia de uma crise, publicado em 1982, menciona as mobilizações pela 

anistia – que segundo ele teriam iniciado em 1968 com as mães de presos políticos – e 

avalia que o projeto de lei de anistia tinha o objetivo de beneficiar torturadores e 

explodir a frente oposicionista. 24 Em Estado e oposição no Brasil, de Maria Helena 

Moreira Alves, a anistia é analisada em poucos parágrafos dentro do contexto de lutas 

durante a “abertura” do Regime. 25 A autora entende que a medida foi resultante de uma 

intensa negociação com a oposição e teve o objetivo de aliviar a pressão social sobre a 

temática, desmobilizando o amplo movimento social que por ela lutava. Apesar de 

concluir que a lei, devido às suas restrições, foi uma vitória da linha dura da ditadura, 

Moreira Alves compreende que a medida significou um avanço por permitir o retorno 

dos exilados e a retomada dos direitos políticos, possibilitando, assim, que aqueles que 

tinham sido cassados pudessem se candidatar a cargos políticos.  

Thomas Skidmore também dedica alguns parágrafos à luta pela anistia no 

trabalho Brasil, de Castelo a Tancredo, publicado em 1987.26 O autor entende a lei de 

anistia como uma transação política na qual os líderes da oposição sabiam que só 

haveria abertura democrática com a cooperação dos militares e aponta que a “arte da 

negociação” e a não investigação dos excessos das forças repressivas já tinham 

precedentes na história do Brasil – a transição democrática de 1945, por exemplo. Para a 

década de 1990, o único trabalho encontrado que fizesse referência à luta pela anistia foi 

um artigo do cientista político Carlos Arturi, onde o autor analisa a medida como um 
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 Contudo, há uma obra lançada em 1978, no bojo da luta pela anistia, na qual o autor faz uma reflexão 

sobre a história das anistias brasileiras: RIBEIRO, Roberto Ribeiro. Liberdade para os brasileiros: 

Anistia ontem e hoje. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1978. 
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 MOREIRA ALVES, Maria Helena. Estado e oposição no Brasil. São Paulo: Vozes, 1984. 
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episódio do longo e gradual processo de transição política brasileiro, que reforçou as 

características históricas de conciliação das elites políticas. 27 

O primeiro trabalho que encontrei que tem como foco principal a questão da 

anistia foi publicado em 2002. Trata-se do artigo Anistia e crise política no Brasil pós-

64, no qual o sociólogo Renato Lemos, com o intuito de analisar a lei de anistia de 1979, 

faz uma reflexão sobre as motivações e as consequências que as concessões de anistia 

tiveram durante a história do Brasil. 28 Ainda no ano de 2002, foi defendida a dissertação 

A luta pela anistia no regime militar: a constituição da sociedade civil no país e a 

construção da cidadania, de autoria de Fabíola Brigante Del Porto. 29 A autora procurou 

entender os motivos pelos quais a lei da anistia de 1979, apesar das suas limitações, foi 

vista como uma vitória para grande parte dos que participaram da luta. Ela considera 

que a campanha pela anistia, em conjunto com outras lutas travadas no final dos anos 

1970, muito mais do que estar centrada apenas em questões específicas, se tornou uma 

luta pela cidadania, pelo direito de os atores sociais nela envolvidos fossem 

reconhecidos como sujeitos portadores de direitos. Desta forma, Del Porto insere a 

temática da anistia em um processo mais amplo de constituição da sociedade civil e do 

espaço público no país. 

A historiadora Heloísa Greco desenvolveu, em sua tese de doutorado, o primeiro 

– e ainda um dos únicos – trabalhos de maior fôlego a respeito da luta pela anistia. 30 A 

tese foi defendida no ano de 2004 e marcou um significativo avanço na pesquisa sobre a 

temática. A autora analisa a luta pela conquista da lei – da qual ela também foi militante 

– tendo como centro de sua discussão a dialética entre a memória e o esquecimento. O 

embate entre estes dois projetos de anistia – um voltado para o esquecimento e outro 

voltado para o resgate da memória – teria polarizado o confronto político entre a 

ditadura e o movimento pela anistia. Greco ressalta a importância do resgate da esfera 
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pública como espaço instituinte pelo movimento pela anistia. 31 Conforme a autora, os 

CBA‟s utilizaram o espaço público enquanto locus privilegiado para sua ação política e 

construção de um discurso que contrapusesse aquele do poder instituído – no caso, 

controlado pela ditadura – exigindo uma redemocratização que tivesse como base a 

garantia de direitos e incorporação das demandas de diversos setores da sociedade. 

Conforme Heloísa Greco, o movimento pela anistia foi o principal responsável pela 

produção de uma contramemória, à qual se contrapunha à estratégia de produção do 

esquecimento da ditadura através de um contradiscurso – dando visibilidade à questão 

dos presos políticos, exilados, mortos e desaparecidos – que passou a disputar o espaço 

público no debate político que marcou a luta pela redemocratização.  

Para a autora, a busca da construção de um espaço público para lutar pelo direito 

à memória enquanto dimensão básica de cidadania revelaria uma vocação instituinte do 

movimento. Ao eleger a esfera do poder instituinte enquanto interlocutor preferencial, 

os movimentos que lutaram pela anistia teriam protagonizado a construção de novos 

espaços para atuação política e para luta por direitos, retomando a esfera pública 

enquanto locus para o exercício da cidadania, questão marcante nesta conjuntura.32  

A tese de Heloísa Greco possibilita refletir a respeito da renovação das práticas e 

discursos trazidos pelo movimento pela anistia. Contudo, ela também enseja uma série 

de questionamentos, principalmente em relação ao privilégio que ela dá à vocação 

instituinte do movimento. Como vimos, o MFPA e CBA deram grande ênfase às 

disputas nos espaços instituídos do poder. A autora acaba não considerando a 

participação de diversos setores da oposição, como o MDB e a OAB, por exemplo, os 

quais desempenharam importante papel na luta pela anistia e que utilizaram o espaço 

instituído como esfera de atuação privilegiada para as negociações em torno da lei de 

anistia. Acaba, também, diminuindo a importância da atuação de outros movimentos 

sociais no resgate da esfera instituintes do poder e do espaço público como local para a 

prática e manifestação política, que ocorre ao longo da conjuntura de luta pela 

                                                           
31

 GRECO, Heloísa. Opus. Cit. Tomando com base Hannah Arendt, Greco entende que o espaço público 

é, por excelência, local instituinte do poder, no qual, através da ação política coletiva dos indivíduos – e 

não dos poderes instituídos –, é construído a esfera pública enquanto locus da pratica política e exercício 

da cidadania. ARENDT, Hanna. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 1997. Apud 

GRECO, Heloísa. Opus. Cit. pg. 19-21 e 83-87. 
32

 GRECO, Heloísa. Opus. Cit. pg. 68-87. 



261 
 

redemocratização. A diversidade dos atores e de demandas não possibilita reduzir a luta 

pela anistia às possíveis intenções de algumas lideranças dos CBA‟s do centro do país. 

Maria Paula do Nascimento Araújo também traz contribuições para pensarmos o 

movimento pela anistia. Segundo ela, na conjuntura de lutas por liberdades 

democráticas a bandeira da anistia tornou-se a luta política essencial contra a ditadura, 

unificando diversos setores da esquerda e da oposição e estando em confluência com a 

sociedade. A autora avança no entendimento de que o movimento pela anistia 

comportou uma pluralidade de atores. Contudo, a concepção de que a luta pela anistia 

conseguiu construir princípios básicos em torno dos quais teria ocorrido a coesão da 

sociedade brasileira, defendida por Araújo, se aproxima da tentativa de Greco de 

analisar o movimento como algo homogêneo. Apesar de certa unidade organizacional 

alcançada pelo movimento com os encontros e com o congresso nacional pela anistia, 

acredito que não podemos reduzi-lo aos princípios de luta estabelecidos nestas ocasiões. 

A atuação dos CBA‟s e as definições nacionais da luta pela anistia são representativas 

tanto da importante articulação entre estes diversos setores sociais em torno da causa 

quanto das disputas entre eles, da correlação de forças entre as entidades envolvidas e 

das diferentes concepções e estratégias de luta pela anistia em jogo.  

A dissertação de mestrado em história de Mariluci Cardoso de Vargas traz 

importantes contribuições para pensar a atuação do Movimento Feminino pela Anistia 

do Rio Grande do Sul.
33

 A autora analisa extensamente a formação e a atuação do 

MFPA-RS entre 1975 e 1979, tendo como fontes entrevistas de história oral com as 

mulheres que integravam o comitê central do movimento e o acervo de documentos por 

elas constituídos.  A autora enfatiza as transformações que ocorreram tanto na postura 

do movimento em relação às formas de se lutar pela anistia, quanto na das mulheres que 

dele participaram no que tange a sua atuação política. Traz reflexões sobre o aspecto 

“feminino” do movimento e a sua intenção de promover de uma maior ocupação das 

mulheres nos espaços políticos. Argumenta a autora, também, que o MFPA teria 

contribuindo com a construção de uma cultura política democrática no Rio Grande do 

Sul, ressaltando o pioneirismo e a importância do movimento no seio das lutas pela 
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redemocratização. o social de organizações da sociedade civil na luta pelo 

desenvolvimento de uma outro tipo de relação do Estado com a sociedade civil. 

Importância do movimento na redemocratização 

Faz-se importante refletir a respeito do livro Anistia ampla, geral e irrestrita: 

história de uma luta inconclusa, escrito por Carla Rodeghero, Gabriel Dienstmann e 

Tatiana Trindade. 34 A obra traz contribuições para a compreensão do processo de luta 

pela anistia no Rio Grande do Sul – e Brasil –, analisando a formação do MFPA-RS e 

CBA-RS, as relações entre as diversas entidades que atuavam no movimento, a sua 

organização e os principais eventos da luta pela anistia no estado. Os autores analisam, 

também, as transformações que a luta pela anistia sofreu com o passar do tempo. A 

existência de diferentes concepções sobre o mesmo objeto é consequência da ampla 

articulação estabelecida pelo movimento pela anistia, que comportava setores bastante 

distintos – desde aqueles mais liberais da oposição até os mais radicais da esquerda – 

cada qual com objetivos próprios em torno desta questão e com distintos projetos 

políticos de retorno à democracia. A obra desenvolve, também, uma reflexão acerca da 

pluralidade de sentidos, por vezes até antagônicos, que o termo anistia assumiu dentro 

da rica diversidade de setores envolvidos na luta, e traz também apontamentos sobre os 

diversos projetos políticos e concepções de anistia que estavam em disputa na luta 

travada pela sua conquista. Contudo, os autores não aprofundam, nessa ocasião, os 

conflitos, as divergências e as disputas internas entre os diferentes setores que 

compunham o movimento pela anistia. 

Outro trabalho que traz contribuições fundamentais a questão é o da historiadora 

Jessie Jane.
35

 A autora analisa os diferentes projetos políticos que estiveram em disputa 

entre os movimentos de luta pela anistia de 1975 e 1979. Jane delineia primeiramente 

dois grandes projetos. Um forjado pelo MFPA e pelos setores que dele se aproximava, e 

que se pautava na reconciliação da família brasileira e na tradição brasileira de conceder 

anistia. Segundo a autora, tal projeto visava mais a volta dos exilados e expurgados das 

forças armadas, partia de uma concepção que associava a anistia ao esquecimento. O 

outro projeto foi construído no entorno dos CBA‟s, se pautava por uma anistia ampla, 
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geral, irrestrita e não recíproca, tendo por eixos também o reconhecimento das mortes e 

desaparecimentos, a responsabilização dos agentes do estado pela tortura e o 

desmantelamento do aparato repressivo. Além da disputa entre esses dois projetos, a 

autora aponta para a diversidade de posicionamentos em relação à anistia que havia 

entre os movimentos sociais que se fortalecem no período. Segundo ela, alguns setores 

do movimento estudantil, articulados com as novas organizações de esquerda, eram 

contrários à anistia por considerá-la reformista, e defendiam que se empunhasse como 

bandeira a libertação dos presos políticos; já os movimentos populares e sindical 

acreditavam que a luta pela anistia não seria tão importante, e teriam se engajado a ela 

apenas quando lideranças do próprio movimento vieram a ser presas. Tais reflexões 

parecem úteis para compreender o desdobramento da luta pela anistia no Rio Grande do 

Sul. A autora finaliza defendendo que a atuação do CBA, ao empunhar a bandeira dos 

direitos humanos, da luta pela memória e pela justiça, trouxe novos elementos para a 

luta política no país nas décadas seguintes. 

A bandeira da anistia conseguiu, de fato, reunir uma variada gama de atores 

sociais e entidades, dos mais diversos matizes políticos. Mas a luta pela anistia foi, 

desde o início, muito mais fragmentada do que parte da historiografia tendeu a 

considerar. Nesse sentido, é fundamental que levemos em conta as preocupações 

particulares de cada um dos setores envolvidos nessa luta. Alguns movimentos que se 

mobilizaram pela anistia tinham como foco principal, por exemplo, a volta dos exilados 

e a reconstrução dos partidos políticos, enquanto que outros grupos se voltavam para a 

reparação pelos danos sofridos e retorno ao emprego perdido por causa da ditadura; 

outros ainda tinham como principal preocupação a punição para os crimes de violação 

de direitos humanos e o fim do aparato repressivo, enquanto que algumas organizações 

acreditavam que a luta pela anistia poderia contribuir ao objetivo maior que seria a 

revolução socialista. Havia, ainda, setores mais moderados e liberais que lutavam pela 

anistia, participaram do CBA, mas que defendiam uma anistia recíproca, que incluísse 

torturadores – é o caso da OAB, entre outros.  

No caso do Rio Grande do Sul, teve grande peso no movimento pela anistia a 

presença de setores, como o MFPA-RS, que tinham proximidade com o trabalhismo do 

antigo PTB e com os setores do MDB. Quatro das seis mulheres do comitê central do 

MFPA-RS tinham vínculos pessoais com Leonel Brizola, e tinham especial interesse – 

afetivos e políticos – na possibilidade do seu retorno do exílio. Outros setores estavam 
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engajados na construção de um Partido dos Trabalhadores, o que passou a se tornar foco 

principal de suas mobilizações. Além disso, havia como vimos entidades que 

representavam perseguidos pela ditadura, que tinha interesse direto na aprovação da lei 

de anistia, na retomada dos cargos e na luta pela reparação. 

A relevância que as pautas específicas tiveram na luta pela anistia no Rio Grande 

do Sul pode ajudar a compreender a pouca adesão e o pequeno número de 

manifestações pela anistia nas ruas de Porto Alegre. Acredito que isso tenha sido 

resultante dessa aludida fragmentação. Os indícios trazidos nas disputas internas que 

ocorreram durante as manifestações analisadas corroboram essa hipótese. As 

manifestações pelas ruas que empunharam a bandeira da anistia no Rio Grande do Sul 

foram promovidas principalmente por algumas tendências de esquerda do movimento 

estudantil – as quais, como visto no subcapítulo anterior, faziam parte de organizações 

políticas que ainda se encontravam na semiclandestinidade. Para essas tendências, que 

compunham e “inflamavam” o CBA-RS, a luta pela anistia parece ter sido uma forma 

importante de mobilização social, de ganhar visibilidade pública e de essas organizações 

se aproximarem e fortalecerem as suas bases de militância. Muitas dessas organizações 

também vieram participar do processo de construção dos novos partidos políticos, após 

a extinção do MDB. Todos esses fatores, é claro, não diminuem a importância que a 

bandeira da anistia assumiu, genuinamente, aos setores sociais que compuseram o 

movimento e que estavam comprometidos com a luta pela redemocratização do país. 

Apenas complexificam a análise da atuação do movimento pela anistia no Rio Grande 

do Sul e o papel que a tomada das ruas como espaço de manifestação política teve nesta 

conjuntura.  

A pluralidade dos setores, das concepções e projetos políticos presentes no 

movimento pela anistia nos ajuda, também, a compreender porque após a aprovação de 

uma lei de anistia restrita, parcial e recíproca, muito diferente da almejada, o CBA-RS 

tenha sofrido uma rápida desmobilização: os amplos setores que antes o compunham 

seguiram lutando por questões mais específicas a seus interesses. Contudo, algumas das 

entidades que haviam participado do CBA-RS, além de outras entidades, atores e 

movimentos sociais que surgiram nos anos posteriores, passaram a se reunir em torno 

da bandeira dos Direitos Humanos, a lutar para reverter as distorções impostas pela lei 

de anistia e pelo fim da legislação repressiva que persistia nos anos 1980.   
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Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Comunicação do Museu Hipólito José da Costa. 

Figura 76 - Cartazes do Acervo de Comunicação do Museu Hipólito José da Costa. 
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MANIFESTAÇÕES POPULARES  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular de Eduardo Tavares. 

Figura 77 - Manifestação Contra a Carestia em Porto Alegre, agosto de 1979. Fotógrafo Eduardo Tavares. 
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O período de abrangência desta dissertação é marcado também pelo surgimento 

de um novo tipo de manifestação pelas ruas de Porto Alegre e região metropolitana: as 

manifestações populares. Esta dissertação previa, inicialmente, a análise destes eventos, 

mas por motivos de tempo e espaço apenas mencionarei o que foi encontrado a esse 

respeito. A temática é inédita: não foi pesquisada por nenhum trabalho acadêmico. 

Oxalá algum pesquisador ou pesquisadora se anime a nela aventurar-se. 

Entre 1977 e 1979 a mobilização dos moradores de vilas e bairros da periferia da 

cidade se intensifica, surgem e/ou se fortalecem organizações políticas na esfera 

associativa comunitária, e os moradores passam a organizar ações políticas e protestos 

para chamar a atenção do poder público e da sociedade para as dificuldades enfrentadas 

por essas comunidades. São organizadas manifestações e barricadas pelas ruas em vilas 

populares para cobrar medidas da prefeitura (calçamento, fornecimento de água, 

saneamento, construção de creches, coleta de lixo) ou para lutar contra ações de 

despejo.  

Pelo que pude perceber na análise dos jornais objeto desta pesquisa, em 

dezembro de 1977 já havia ocorrido uma barricada na Vila Bom Jesus e em dezembro 

do ano seguinte na Vila Nazaré, em Porto Alegre. Em 1979 ocorrem barricadas e 

manifestações pelas ruas da Vila Caiu do Céu, Vila Nova, Monte Cristo, Vila Tronco, 

Vila Sarandi, Vila Respeito, Vila Cruzeiro, no Campo da Tuca, em Porto Alegre; e em 

vilas de Alvorada e Canoas. O movimento também sofreu com a repressão da ditadura: 

algumas lideranças de bairro chegaram a ser presas e sofreram agressões devido à sua 

atuação no movimento. Foi o caso do líder comunitário Edílio Macedo, o “Nego Edu”, 

do Campo da Tuca. Sua prisão, sob a suposta alegação de ser traficante, gerou uma 

campanha popular e protestos organizados pela sua comunidade e pela Federação 

Riograndese das Associações Comunitárias de Moradores de Bairro – FRACAB. A 

campanha mobilizou, também, movimentos sociais e alguns setores e organizações de 

classe média. Fruto dessa pressão, “Nego Edu” foi posto em liberdade poucos meses 

depois.  
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Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 78 - FM, 22/04/1979, pg. 22. 
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Figura 79 - FM, 05/01/1979, pg. 3. 

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Além disso, em junho de 1979 duas manifestações organizadas por associações 

de moradores de vilas populares tomam as ruas do centro de Porto Alegre. A primeira 

delas reuniu cerca de 200 moradores de 4 vilas de Alvorada (São Pedro, Caxambu, 

Piratini e Três Figueiras) e chegou a invadir o Palácio Piratini (sede do executivo 

estadual) reivindicando água, luz e moradia. O fato gerou grande repercussão. Três 

semanas depois, os moradores da Vila Respeito, de Porto Alegre, fazem jus ao nome e 

promovem uma manifestação pelas ruas do centro para exigir moradia e consideração 

do poder público, lutando contra uma ação de despejo. A passeata contou com cerca de 

300 pessoas. 

Figura 80 - FM, 11/01/1979, pg. 12. 

Fonte: MCSHJC. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 81 – FM, 01/06/79, pg. 3. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 82 - Zero Hora, pgs. 32-33 (acima) e Folha da 

Manhã, pg. 3 (à esquerda), 22/06/1979.  
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O tratamento dado por Zero Hora e Folha da Manhã a essa questão é bem 

distinto. Algumas diferenças podem ser visualizadas nas duas imagens reproduzidas na 

página anterior. A FM dá uma repercussão muito maior aos problemas enfrentados nas 

vilas, passando um ponto de vista crítico: ao descaso do poder público para com elas; às 

truculentas ações policias que ocorrem para prender supostos bandidos nas vilas; às 

ações de despejo. Além disso, o jornal repercute todos os meses a alta do custo de vista 

e a condição de miséria da classe trabalhadora e dos residentes das periferias. A Zero 

Hora noticia sempre que ocorre alguma barricada ou manifestação. O periódico não 

deixa de reconhecer os problemas relativos à periferia urbana, inclusive transcrevendo 

em alguns casos documentos e demandas dos moradores de periferia; mas a sua linha 

editorial é outra, mais conciliatória, não tecendo críticas profundas ao poder público e 

mostrando ações por ele empreendidas para contornar a situação. Em uma ocasião, o 

editorial do jornal chega a elogiar a política promovida por Figueiredo em relação ao 

Banco Nacional de Habitação, considerando-a como uma solução para o problema das 

periferias urbanas.  

Outra mobilização popular que passou tomar as ruas de Porto Alegre foi a luta 

contra a alta do custo de vida. Em agosto de 1978 é criado o Movimento Contra 

Carestia no Rio Grande do Sul, seguindo o exemplo da organização congênere fundada 

em São Paulo meses antes. A fundação do movimento ocorreu na sede da FRACAB. Os 

preços dos alimentos haviam aumentado significativamente com a disparada da 

inflação, enquanto que os salários dos trabalhadores continuavam sendo cada vez mais 

desvalorizados devido à política econômica de arrocho salarial promovida pela ditadura.  

O movimento tinha um forte caráter popular: era organizado a partir de dezenas de 

associações de moradores de bairros e vilas da capital e do interior do estado, com apoio 

da FRACAB, do CBA-RS, de sindicatos e do movimento estudantil. A articulação entre 

estes diferentes setores é representativa de um elevado grau de integração das lutas 

sociais no início do período da redemocratização. 

Durante o ano de 1979 o movimento organizou manifestações pelas ruas do 

centro e da periferia de Porto Alegre. Entre elas, uma manifestação no Dia do 

Trabalhador no Campo do Reco, bairro Sarandi, na qual foi lançada a campanha pelo 

aumento do salário mínimo nacional; e a primeira “Passeata da Panela Vazia”, 

promovida pelo movimento no dia 11 de agosto pelas ruas de Porto Alegre. Além de 

exigir aumentos salariais, o ato pedia o congelamento dos preços dos gêneros 
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alimentícios e a diminuição dos custos das passagens de ônibus. Ainda em agosto de 

1979, o movimento organizou outra mobilização: o Dia Nacional de Luta Contra a 

Carestia, que reuniu cerca de mil pessoas no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Ao 

longo da década de 1980 outras manifestações foram promovidas em Porto Alegre por 

esse movimento. 

 

Fonte: MCSHJC. 

Figura 83 - ZH, 

27/08/1979, pg. 6. 
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Registra-se, também, que em novembro de 1978, quatro dias antes das eleições, 

ocorreu uma passeata pela Rua da Praia, em Porto Alegre, organizada por jovens da 

Tendência Socialista do MDB. Ao que parece, foi a primeira vez que foi organizado 

este tipo de manifestação por setores do partido. A passeata buscou evitar o confronto 

com a Brigada Militar, que vigiava o ato e chegou a intervir pedindo que faixas fossem 

recolhidas. Segundo o jornal Folha da Manhã, José Carlos Oliveira, presidente do Setor 

Jovem do MDB informou se tratar de “uma caminhada silenciosa, sem megafone e sem 

discursos que é característico de uma passeata”, enquanto Américo Copetti, candidato a 

deputado estadual, afirmou que o ato “Não tem tom de desafio. É apenas uma das 

formas de compensar os limites da Lei Falcão. Se é inédita no Rio Grande do Sul, o é 

apenas nestes últimos tempos.” Ainda conforme o periódico, na passeata/caminhada 

via-se cartazes com os dizeres “Direito de Greve para os trabalhadores” “Pela livre 

expressão e organização dos trabalhadores”, “Fim do Arrocho” e “Abaixo à ditadura”, 

os quais são indicativos das novas bandeiras que surgiam; apontam, também, para as 

divisões internas do MDB, e para a presença de alguns setores mais a esquerda no 

partido que organizaram e participaram de manifestações pelas ruas – vimos também 

que estes setores se fizeram presentes nas manifestações estudantis e pela anistia. 
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Posteriormente, no dia 5 de março de 1979, o Setor Jovem do MDB promoveu 

um ato público na Esquina Democrática reivindicando eleições diretas para prefeito na 

capital. A manifestação dessa vez não foi silenciosa, mas não gerou passeata. 

Fonte: MCSHJC. 

Figura 84 - FM, 11/11/78, pg. 8. 
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Por fim, me deparei também com a ocorrência de duas grandes manifestações 

consecutivas pelas ruas de Passo Fundo em janeiro de 1979. Elas foram organizadas, ao 

que parece, de forma espontânea. O motivo: uma revolta popular contra a Brigada 

Militar, que havia promovido uma ação que culminou com o assassinato de um jovem 

na cidade.  O exército foi chamado para intervir no segundo dia de manifestações.  

Figura 85 - FM, 06/03/1979, pg. 8. 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 85 – Capa da FM, 07/02/1979. 

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Encontrei também nas edições dos jornais analisados indícios da ocorrência de 

manifestações religiosas e em comemoração a efemérides patrióticas pelas ruas 

gaúchas. Essas últimas contaram com o apoio do regime. Também foram organizadas 

pelo regime grandes mobilizações no dia do trabalhador, as quais ocorreram em espaços 

fechados (estádios de futebol, auditórios), não tomando as ruas. Houve, ainda, 

manifestações celebrando “A Revolução de 31 de março”, na catedral metropolitana e 

no Parque da Redenção de Porto Alegre. Deparei-me, ademais, com 2 pequenas 

“passeatas ecológicas” em Porto Alegre em 1979, uma delas promovida por moradores 

do bairro Santa Cecília e outra por estudantes do colégio Uruguai; e uma outra passeata 

do tipo que ocorreu na cidade de Tapes.  Elas não serão analisadas por esta dissertação, 

por serem tipos diferentes de manifestações. Mas fica o registro da sua ocorrência. 

Além dessas – e das manifestações analisadas anteriormente – não encontrei nas fontes 

dessa pesquisa o registro de nenhuma outra manifestação pelas ruas de Porto Alegre ou 

do interior entre abril de 1977 e julho de 1979. Em agosto e setembro de 1979, contudo, 

eclodem diversas manifestações grevistas pelas ruas, como veremos a seguir. 
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Figura 87 - Mosaico de imagens visuais reproduzidas ao longo deste subcapítulo. 
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V 

O MOVIMENTO SINDICAL 

 

Figura 88 – Charge de Eugênio Neves (Corvo), 18/06/79. Fonte: Acervo particular de Eugênio Neves. 
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No primeiro tópico deste subcapítulo analisaremos brevemente o contexto do 

movimento sindical no Rio Grande do Sul ao longo do final da década de 1970 e 

faremos uma revisão bibliográfica sobre a temática. Posteriormente, passaremos a um 

estudo de caso, analisando a greve dos trabalhadores da construção civil de Porto Alegre 

– a primeira a tomar as ruas, e aquela que protagonizou as maiores manifestações.  

 

O movimento sindical se fortaleceu na segunda metade da década de 1970 e se 

tornou importante protagonista na luta pela democracia. No ano de 1979, em uma 

conjuntura de intensos conflitos políticos e sociais, mais de 3 milhões de trabalhadores 

entraram em greve em diversas regiões do Brasil, confrontando a permanência da 

repressão e os limites da política de abertura promovida pelo regime.
 1

 O Rio Grande do 

Sul se tornou um importante protagonista nesse contexto.  

Dois fatores são fundamentais para compreender este processo que levou 

milhões a cruzarem os braços no ano de 1979.
 2

 De um lado, a política econômica 

promovida pelo regime gerou um arrocho salarial para a classe trabalhadora. O reajuste 

salarial era anualmente definido pelo governo com base no cálculo dos índices de 

inflação – que ele próprio elaborava. Pelo menos desde 1973 este cálculo foi 

propositalmente fraudado, garantido aumentos abaixo do índice inflacionário e uma 

consequente defasagem salarial. A disparada da inflação e intensificação de uma crise 

econômica no Brasil ao longo dessa década ampliaram a perda do poder aquisitivo da 

classe trabalhadora, tornando-se um fator de pressão social. Somou-se a isso a 

descoberta, em 1977, da fraude dos índices de inflação pelo governo. Inicialmente 

publicado em uma revista estadunidense, o fato foi amplamente divulgado por setores 

sindicais de oposição à ditadura, gerando indignação e levando à organização de uma 

campanha para repor o arrocho salarial acumulado – 34,1 %, conforme o cálculo feito à 

época. A campanha contribuiu para fomentar a mobilização de trabalhadores(as) em 

torno dos setores do movimento sindical mais à esquerda no espectro político e que 

vinham intensificando a sua postura de oposição – à ditadura e às diretorias sindicais 

                                                           
1
 ALVES, Maria Helena Moreira. Opus cit. Pg 291-318.  

2
 Tomo por base aqui: SILVA, André Luis Corrêa da. “João Ferrador na República de São Bernardo”: o 

impacto do “novo” Movimento Sindical do ABC paulista no processo de transição democrática (1977-

1980). 346 f. Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2006. 
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que delas se aproximavam. Tais setores do movimento sindical passaram a organizar-se 

e a ganhar mais popularidade e visibilidade.
3
 Além disso, a pauta do reajuste salarial foi 

fundamental a ampla maioria dos movimentos grevistas que afloraram nos dois anos 

anteriores. 

 

                                                           
3
 Inclusive em alguns setores da imprensa: A Folha da Manhã, por exemplo, a partir de 1977 divulgou 

amplamente a denúncia da fraude dos índices inflacionários e as mobilizações de alguns sindicatos que 

começaram a exigir o reajuste salarial – principalmente o Sindicato dos Trabalhadores de 

Estabelecimentos Bancário de Porto Alegre.   

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 89 – FM, 

01/06/79, pg. 21. 
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Contudo, não podemos reduzir o fortalecimento destes setores do movimento 

sindical e a eclosão das greves de 1978 e 1979 apenas à contraposição ao arrocho 

salarial. Questões políticas também foram centrais a estes movimentos. Elas se 

inseriam, de modo geral, em uma luta pela democratização – tanto da esfera sindical 

quanto do país. Entre elas, a liberdade de organização sindical; a crítica à estrutura 

sindical brasileira e à legislação imposta pelo regime que regulamentava os sindicatos e 

as eleições para as diretorias sindicais; a luta pelo direito de greve; pela modificação da 

legislação em matéria de reajuste salarial; pela possibilidade de negociação salarial 

direta com os empregadores; pelo fim da legislação repressiva, das prisões políticas de 

lideranças sindicais.
 4

  

As greves dos metalúrgicos do ABC paulista que ocorreram em 1978 se 

constituíram em um dos marcos para a reconstrução sindical e para a luta contra 

ditadura. Além dela, no ano de 1978 tiveram repercussão, nas páginas dos jornais 

analisados por esta pesquisa: as greves dos metalúrgicos do ABC e de Betim; dos 

bancários paulistas; dos professores estaduais de São Paulo, Paraná e Santa Catarina; e a 

dos médicos residentes na capital carioca e paulista. No Rio Grande do Sul, neste 

                                                           
4
 SILVA, André Luis Corrêa da. “João Ferrador na República de São Bernardo”: o impacto do “novo” 

Movimento Sindical do ABC paulista no processo de transição democrática (1977-1980). Dissertação 

(Mestrado em Ciência Política) – UFRGS, Porto Alegre, RS, 2006. ALVES, Maria Helena Moreira. Opus 

cit. Pg, 291-318; 

Figura 88 – Charge de Eugênio Neves (Corvo), 19/06/79. Fonte: Acervo particular de Eugênio Neves. 
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mesmo período foram constatadas nas fontes a emergência de cinco greves: dos 

médicos residentes do Hospital de Clínicas e dos ferroviários de Santa Maria, em junho; 

dos médicos do Grupo Hospitalar Conceição, no mês seguinte; a greve dos operários da 

Fábrica Wollens, em Porto Alegre, no mês de agosto; e uma greve dos funcionários do 

hospital Beneficência Portuguesa, em novembro.   

Nos primeiros meses de 1979 ocorre uma nova e ainda mais intensa greve dos 

metalúrgicos do ABC, a qual ganhou grande destaque na imprensa. As greves dos 

trabalhadores do transporte coletivo em São Paulo e no Rio de Janeiro e a dos 

professores estaduais neste último estado também adquiriram grandes proporções e 

confrontaram a repressão da ditadura. Para o primeiro semestre de 1979 encontrei nos 

jornais analisados o registro da ocorrência de quatro greves no Rio Grande do Sul: a dos 

estivadores de Rio Grande, a dos trabalhadores da indústria do fumo, a dos médicos 

residentes da Santa Casa da Misericórdia e a das professoras e professores estaduais. 

Elas se concentraram entre os meses de fevereiro e abril. A dos estivadores foi a 

primeira e desencadeou uma intensa repressão do regime, que convocou os fuzileiros 

navais para intervir no movimento. Em março a greve dos trabalhadores da indústria do 

fumo contou com uma articulação entre os diversos sindicatos da categoria em outros 

estados. A mobilização adquiriu força justamente na união nacional do grupo. Já os 

médicos residentes da Santa Casa entraram em greve em abril, reivindicando aumento 

salarial e melhores condições de trabalho.  
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Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 

Figura 91 – Capa da ZH, 06/04/79. 
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O magistério público estadual, por sua vez, fez uma greve de 13 dias, a qual 

acabou sendo a mais marcante do período, conquistando a adesões de dezenas de 

milhares de professores em diversas cidades do interior do estado. Ela recebeu grande 

repercussão na imprensa. Desde pelo menos outubro de 1977 a Zero Hora e a Folha da 

Manhã – sobretudo este último – vinham noticiando as mobilizações do Centro dos 

Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CPERS em torno da reposição salarial da 

categoria – dando grande destaque à liderança do sindicato, Hermes Zanetti. A eclosão 

do movimento em 1979 foi uma resposta ao descumprimento de um acordo assinado 

com o governador Synval Guazzelli no ano anterior, quando havia sido prometido ao 

CPERS um aumento salarial de 70% e a fixação de um piso que corresponderia a três 

salários mínimos.
 5

 O movimento, contudo, não chegou a promover manifestações pelas 

ruas. Não encontrei registros de greve no estado entre maio e julho de 1979. 

Foi no segundo semestre de 1979 que os movimentos grevistas gaúchos 

alcançaram proporções inéditas desde o início da ditadura.
6
 Entre os dias 13 de agosto e 

14 de setembro ocorrem quarenta e cinco greves no estado, envolvendo quatorze 

categorias.
7
 Neste mesmo período são promovidas dezenove manifestações políticas 

pelas ruas de Porto Alegre, quinze delas protagonizadas pelos movimentos grevistas da 

construção civil, do vestuário, dos vigilantes e dos bancários. Em 33 dias foram 

constatadas mais manifestações do que nos dois anos anteriores, desde que os 

estudantes retomaram as ruas da capital em agosto de 1977. Diversas dessas greves 

ocorreram também no interior do estado, mas não encontrei nas fontes analisadas 

registros de ocorrência de manifestações pelas ruas. 

A greve dos trabalhadores da construção civil foi a primeira do período. A 

mobilização ganhou espaço de destaque na imprensa e chamou a atenção por ter sido 

deflagrada por uma categoria com pouca tradição organizativa e independente da 

orientação do sindicato. Analisaremo-la no subcapítulo seguinte. Um dia após a 

deflagração da greve da construção civil foi a vez de o setor dos motoristas e cobradores 

                                                           
5
 DUQUE, Luís Guilherme Rita. Hei de vencer mesmo sendo professor: o CPERS e o magistério público 

estadual do Rio Grande do Sul, 1972-1979. Porto Alegre: UFRGS, 1998. Dissertação de mestrado em 

História, p. 146. 
6
 Elas foram antecedidas por uma conjuntura de uma intensa greve dos trabalhadores da construção civil 

de Belo Horizonte, que levaram a grandes manifestações nas quais um operário chegou a ser morto pela 

Polícia Militar. 
7
 Zero Hora, 13.09.79. 
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do transporte coletivo da capital. Durante o primeiro semestre do ano, greves de 

motoristas em São Paulo, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro mostravam a insatisfação 

da categoria em todo o território nacional.  

Outra greve marcante no período foi a dos bancários, iniciada em setembro. A 

articulação da categoria já vinha desde o início de 1977, como pode ser constatado em 

diversas matérias que encontrei na Folha da Manhã e algumas na Zero Hora 

repercutindo a campanha salarial dos bancários porto-alegrenses e a atuação de Olívio 

Dutra, liderança sindical da categoria.
8
 Isso é fundamental para que levemos em conta 

que a “tsunami” de greves que vieram a ocorrem em agosto de 1979 no Rio Grande do 

Sul são – parte expressiva delas – fruto de um processo mais longo de organização 

sindical e de mobilização da classe trabalhadora. Além disso, no ano de 1977 foi 

formada a Comissão Intersindical do Rio Grande do Sul, integrada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores dos Estabelecimentos Bancários de Porto Alegre e outras 30 entidades de 

classe que vinham se mobilizando na oposição ao regime. A entidade funcionou na sede 

regional do DIEESE do estado.
9
 Encontrei, também, registro das articulações entre o 

sindicato dos bancários de Porto Alegre e alguns setores sindicais que vinham 

promovendo intensas greves pelo país.  

                                                           
8
 A Folha da Manhã publicou, também, diversas matérias na qual Olívio Dutra comentava sobre a 

situação sindical no país ou a política salarial do regime. 
9
 CAMPOS, Daniela de. Cordiais Saudações Sindicais: a Comissão Intersindical do Rio Grande do Sul. 

In: PESSANHA, Eliana; MEDEIROS, Leonilde Servolo de. (Orgs.). Resistência dos trabalhadores na 

cidade e no campo. V.3. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional; São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 

2015. Pg. 50-58. 
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Figura 92 - O Bancário (jornal do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre), setembro/outubro/novembro de 1975 e de 1978, respectivamente.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa Histórica/UFRGS. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 93 - FM, 18/03/78, pg. 6. 
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Após a crescente mobilização dos bancários gaúchos nos anos anteriores, 

intensificadas ao longo de 1979, em setembro desse ano a categoria entra em greve. A 

decisão foi tomada em uma assembleia realizada no auditório Araújo Vianna no dia 3, 

na qual estiveram presentes oito mil trabalhadores. Bancários em São Paulo e no Rio de 

Janeiro também entravaram em greve, dando uma abrangência nacional ao movimento. 

Segundo Olívio Dutra, então presidente do sindicato dos bancários: 

“A greve de 1979 eclodiu num processo de elevação da consciência de 

classe e da organização de base da categoria, acompanhada de relações 

intersindicais intensas. Tudo numa conjuntura em que o regime militar 

passava a ser questionados em várias frentes. Mas os banqueiros viviam 

no melhor dos mundos. Não foi um movimento espontâneo e nem os 

bancários gaúchos estavam sozinhos. Em 1978, em São Paulo, ocorrera 

uma greve significativa dos bancários. Em 1979, o Sindicatos dos 

Bancários de Porto Alegre já desempenhava um papel muito determinado 

na conscientização, mobilização e organização da categoria. A direção 

tinha relações reais com a base, e as comissões atuantes e participativas 

davam ao movimento uma condução não personalista ou 

individualizada.”
10

 

Um comando de greve foi criado, composto em seu núcleo pela diretoria do 

sindicato. Rapidamente o movimento atingiu o interior do Estado (Santa Maria, Pelotas, 

Passo Fundo, Rio Grande, Ijuí, Uruguaiana, Santo Ângelo, Santa Cruz, Santa Rosa, 

Caxias do Sul, Cruz Alta entre outras cidades). A reação do regime foi imediata. No dia 

6, o governo federal divulgou uma série de medidas punitivas contra os grevistas, que 

incluíam a intervenção nos sindicatos, afastamento da diretoria e prisão dos líderes 

sindicais, entre eles o então presidente do sindicato, Olívio Dutra. Um pouco depois, no 

dia 13, foram presos Ana Santa Cruz e Namir Bueno, que substituíram Olívio na 

diretoria do Comando de Greve. Ao longo da greve, mais de dez lideranças do sindicato 

dos bancários foram presas no Rio Grande do Sul. No dia 17, os bancários em greve em 

São Paulo e Rio de Janeiro decidiram retomar as atividades. No dia seguinte, após uma 

última passeata na Rua da Praia, os gaúchos seguiram o exemplo de seus colegas do 

sudeste e decidiram encerrar a greve. Ao todo, foram realizadas sete manifestações 

pelas ruas de Porto Alegre pelos bancários em greve. Uma semana após o retorno ao 

trabalho, uma onda de demissão em massa atingiu o setor: mais de 400 bancários foram 

demitidos por participarem do movimento grevista. O discurso governamental de 

                                                           
10

 DUTRA, Olívio. O renascimento sindical: a greve dos bancários de Porto Alegre. PADRÓS, Enrique 

Serra et. al (orgs.). A Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985). v.4. pg. 221. 
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redemocratização se chocava com situações que mostravam a permanência do arbítrio e 

da repressão.  

Após o término da mobilização dos bancários há uma diminuição no número e 

intensidade das greves no estado. No mês seguinte, ocorreu a greve dos trabalhadores da 

indústria de fiação e tecelagem de Porto Alegre. Ainda em 1979, sucederam-se 

paralisações da construção civil em Erechim e Candiota, dos lixeiros de Bento 

Gonçalves, dos trabalhadores nas indústrias de celulose em Guaíba, entre outras. Elas 

receberam pouca atenção dos veículos de imprensa analisados, e nenhuma delas chegou 

a promover manifestações pelas ruas.  

Ao longo de 1979, o movimento estudantil e o movimento pela anistia, como 

vimos, prestaram solidariedade aos movimentos grevistas, seja participando das 

manifestações seja lançando notas de apoio. Os grevistas, por sua vez, também 

manifestaram apoio à causa da anistia e participaram do CBA-RS.  

 

Para compreendermos melhor o contexto sindical do final da década de 1970 no 

Rio Grande do Sul e para que possamos proceder com uma breve revisão bibliográfica 

sobre a temática é importante que façamos uma retomada sobre as especificidades da 

questão sindical nos anos anteriores. O movimento sindical sofreu duramente com a 

repressão inicial da ditadura, fato que só recentemente passou a ser aprofundado por 

alguns trabalhos acadêmicos. Os sindicatos tiveram grande atuação nas mobilizações 

pelas Reformas de Base no governo João Goulart no início dos anos 1960. Muitos deles 

eram próximo ao PTB e ao PCB, o que os transformou em um dos alvos preferenciais 

da primeira “operação limpeza” promovida pelo regime. Entre as centenas de prisões 

que ocorreram no Rio Grande do Sul logo após o golpe havia um contingente muito 

expressivo de trabalhadores e lideranças sindicais. Foram abertos IPM‟s para apurar a 

atuação de lideranças sindicais e criadas comissões nos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, resultando em diversas demissões, expurgos e cassações. Para 

fugir da perseguição política imposta pela ditadura, muitos destes trabalhadores 

acabaram buscando o exílio. 
11

 

                                                           
 
11

 RODGHERO, Carla Simone. Regime militar e oposição no Rio Grande do Sul. In: GERTZ, René 

(Org.). História Geral do Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Méritos, vol. 4, 2007. 
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A expressiva politização dos trabalhadores e movimentos sociais no Rio Grande 

do Sul, associada ao temor dos golpistas de que em 1964 se repetisse por aqui o 

movimento da legalidade, fez com que o estado se tornasse um alvo preferencial da 

repressão instaurada pela ditadura já a partir de 1º de abril de 1964.  Logo após o golpe 

iniciou-se uma intensa perseguição política no Rio Grande do Sul. Somente no mês de 

abril centenas de trabalhadores rurais e urbanos, das mais diversas regiões do estado, 

foram presos pelas forças repressivas da ditadura.
12

 Além de políticos vinculados ao 

governo deposto, esta primeira onda repressiva teve como um de seus focos as 

lideranças de importantes sindicatos e confederações sindicais do Rio Grande do Sul e 

trabalhadores rurais e urbanos que vinham se mobilizando politicamente, bem como 

funcionários de empresas públicas, operários e militares contrários ao golpe. 

O regime recém instaurado interveio em sindicatos e invadiu as sedes de alguns 

deles. Ao longo de 1964 o regime fechou a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) – 

que havia tido intensa atuação nas greves que antecederam golpe e na luta pelas 

Reformas da Base – e destituiu as diretorias sindicais de diversas categorias.
13

 

Conforme o sociólogo Celso Frederico, ao longo de 1964, sessenta e três dirigentes 

sindicais que tiveram os seus direitos políticos cassados em todo o Brasil e houve 

intervenção em quatro confederações, quarenta e cinco federações e trezentos e oitenta e 

três sindicatos. Isto representava 64% das confederações, 42% das federações e 19% 

dos sindicatos, atingindo 70% dos sindicatos com mais de 5 mil membros, segundo o 

cálculo do pesquisador. E essa quantia possivelmente seja ainda maior.
14

 Com as 

intervenções, militares e alguns civis que se aproximavam do regime assumiram o 

comando de entidades sindicais. Foi o caso de diversos sindicatos gaúchos, como os dos 

jornalistas, dos radialistas e dos bancários de Porto Alegre, dos metalúrgicos de Caxias 

                                                           
12

  DIENSTMANN, Gabriel. Relatório parcial A PERSEGUIÇÃO AOS TRABALHADORES(AS) E AO 

MOVIMENTO SINDICAL NO RIO GRANDE DO SUL 1964-1985, desenvolvido para o GT dos 

Trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade. O trabalho foi contratado pelo IIEP e CUT-RS, não foi 

publicado, mas serviu de subsídio ao relatório final da CNV, sendo citado no mesmo. Nele, pude analisar 

a repressão sofrida pelos trabalhadores nos período inicial da Ditadura Civil-Militar. A análise dos 

processos da Comissão de Indenização a Ex-presos Políticos do Rio Grande do Sul trouxe evidências de 

que, pelo menos aqui no estado, a perseguição política em 1964 teve como alvo principal os trabalhadores 

e suas lideranças. Entre as centenas de prisões políticas que ocorreram em 1964 aqui no estado, a 

categoria dos trabalhadores rurais e urbanos compõe aquela que foi mais atingida pela ditadura, 

ultrapassando as prisões de políticos, de estudantes e de militares, mesmo que somadas. Além disso, o 

número de prisões políticas nos três primeiros meses da ditadura é, no Rio Grande do Sul, superior ao 

número de prisões políticas dos 15 anos seguintes. 

13 LOSADA, Antônio. “Losada, não olhe para trás.” PADRÓS, Enrique Serra et. al (orgs.). A Ditadura 

de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985). V.1 Porto Alegre: CORAG, 2010. P. 95-115. 
14

 FREDERICO, Celso. A esquerda e o movimento operário – 1964-1984. Volume 1. São Paulo: Novos 

Rumos, 1987, p. 17. 
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do Sul e de São Leopoldo, Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Porto Alegre, 

do Sindicato da Carris de Porto Alegre, Sindicato Nacional dos Aeroviários, entre 

outros. Empresas públicas também sofreram intervenção por parte da ditadura, entre 

elas: a Refinaria Alberto Pasqualini, a Rede Férrea Federal, a Companhia Siderúrgica 

Nacional, entre outros. O Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) 

e o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários também foram alvos de 

intervenções.
15

  

A fase inicial da repressão ditatorial também foi marcada pelas cassações dos 

direitos políticos das principais lideranças sindicais do país – com base no AI-1 – e 

pelos expurgos e demissões em massa de trabalhadores sindicalizados que atuavam na 

rede pública e privada. Isso contribuiu para uma desmobilização e despolitização do 

movimento sindical, gerando um ambiente de insegurança que obrigou os trabalhadores 

que se dispunham a resistir a buscar novas estratégias de luta.  

Além disso, logo após o golpe, em julho de 1964, o regime decreta a Lei 4.330, 

que regulamenta o direito de greve, criando uma série de restrições que tornam muito 

difícil organizar uma greve sem incorrer o risco de que a mesma fosse considerada 

ilegal. Nos dois anos seguintes decretos e lei modificaram a política de reajuste salarial 

para os trabalhadores. A legislação imposta pelo regime autoritário ainda modificou as 

regras de funcionamento dos sindicatos (como na forma que se dariam as eleições, a 

gestão financeira), contribuindo para que os setores mais à esquerda no espectro político 

tivessem mais dificuldades para chegar e/ou se manter na diretoria dos sindicatos. O 

movimento sindical também foi afetado pela Lei de Segurança Nacional, de 1967, e 

pelo AI-5, no ano seguinte, que possibilitava que qualquer manifestação política dos 

trabalhadores fosse punida como crime contra segurança nacional.  

Estes fatores – entre outros – contribuíram para a consolidação de uma 

historiografia que desse muito pouca atenção à atuação do movimento sindical ao longo 

da primeira década da ditadura civil-militar brasileira. Contudo, apesar da atuação 

repressiva do estado na tentativa de sufocar tal movimento, os trabalhadores 

conseguiram organizar algumas manifestações políticas de resistências também nos 

primeiros anos da ditadura. Para contrapor a política econômica do regime de promover 

reajustes salariais abaixo da taxa de inflação foi criado o “Movimento Antiarrocho 
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Salarial” em Porto Alegre, o qual contribuiu para mobilizar alguns setores de 

trabalhadores.
16

 Este movimento também surgiu em estados como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais entre os anos de 1966 e 1967. 
17

  

Ocorreram, inclusive, algumas greves no Rio Grande do Sul no ano de 1966, 

temática que ainda foi muito pouco explorada pelos historiadores. Segundo Losada, 

neste ano ocorreram greves na Zivi-Hércules, na Walig, no Estaleiro Só e na Renner, 

onde ele trabalhava, além de outras tentativas de menor porte e, em geral, malsucedidas. 

Houve também uma greve dos bancários nesse ano e manifestações pelo reajuste 

salarial dos professores estaduais, ambas em 1966.  Elas apontam para as formas que os 

trabalhadores encontraram para se manifestar em meio ao autoritarismo do regime, com 

a tendência de organizações de “greves-relâmpago”, em muitos casos sem a 

participação dos sindicatos.
18

 

Estas questões não foram aprofundadas por nenhuma pesquisa até o momento. 

Ainda estão para ser feitas as pesquisas sobre o movimento sindical ao longo do período 

da ditadura no Rio Grande do Sul. Não há quase nada escrito para o período que vai do 

golpe de 1964 até a segunda metade da década de 1970. Para a atuação do movimento 

sindical gaúcho ao longo do final dos anos 1970 também encontrei poucos trabalhos. Os 

que existem traçam de forma sucinta um panorama mais geral sobre a questão, 

raramente aprofundando a atuação de algum setor sindical ou movimento grevista.   

Segundo o historiador Yuri da Rosa Carvalho, a já volumosa historiografia sobre 

a temática da ditadura tem passado ao largo das questões acerca da atuação movimento 

sindical no período que antecede o surto grevista de 1978. Carvalho analisou, em sua 

dissertação de mestrado, a participação da classe trabalhadora no Movimento 

Revolucionário Tiradentes, uma organização de esquerda que optou pela via armada.
19

 

Afirma o autor que, em geral, forjou-se a ideia de que os trabalhadores e o movimento 

sindical foram completamente derrotados com o golpe, passando 14 anos na 
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imobilidade e ressurgindo somente em 1978. As manifestações de resistência ao golpe 

em abril de 1964 e as greves realizadas entre 1966 e 1968, em conjunto com uma série 

de outras tentativas de organização e resistência dos trabalhadores no pré-78, são 

ignoradas ou consideradas como se fossem “exceções” ou eventos “espasmódicos”, até 

mesmo por renomados intelectuais e historiadores. Ainda segundo Carvalho, a tese do 

“populismo”, a qual considera o movimento sindical pré-64 como completamente 

atrelado ao governo trabalhista, como uma espécie de “massa de manobra” submissa 

aos interesses das “lideranças carismáticas” petebistas, é uma das responsáveis pela 

desvalorização do papel desempenhado pelos trabalhadores e pelo movimento sindical 

pré e pós-64. Tal concepção foi defendida por historiadores, pesquisadores de outras 

áreas e autores de livros e filmes de memórias ao longo das décadas de 1980 e 1990. 

Mesmo com o fortalecimento da crítica à teoria do populismo na última década, a 

atuação do movimento sindical no período pré-78 e as formas de resistência à ditadura 

praticadas pelos trabalhadores brasileiros, bem como a especificidade da repressão que 

eles sofreram, seguem sendo quase que ignoradas pelas pesquisas históricas e produções 

culturais que abordam o período, conforme levantamento bibliográfico feito pelo 

autor.
20

  

Carvalho traz contribuições fundamentais para a análise da atuação de alguns 

setores do movimento sindical que optaram pela a resistência armada. Mas a 

sobrevalorização desta forma de resistência ofusca a importância – a urgência! – em se 

pensar a atuação dos setores do movimento sindical que se aproximaram do regime ao 

longo deste mesmo período. Não encontrei trabalhos que abordem esta última questão. 

A tendência da historiografia sobre o período da ditadura de dar grande relevo à atuação 

dos setores contrários ao regime – e à repressão por eles sofrida – faz com que pouco se 

saiba sobre os setores que apoiaram-no – sobretudo no ocaso dos setores populares ou 

que atuavam em movimentos sociais, já que o apoio de setores das elites foi explorado 

por um número maior de trabalhos. Cabe aqui ressaltar a contradição: esta própria 

dissertação incorre neste problema, colocando em primeiro plano a atuação de setores 

de oposição à ditadura. 

 A lacuna acima salientada dificulta as reflexões sobre o contexto de 

mobilização sindical do final dos anos 1970. O fator de “novidade”, autoproclamado 
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pelos setores sindicais que se fortalecem nesta conjuntura, também pode ter 

influenciado neste sentido. Os trabalhos que encontrei que abordam a temática em nível 

nacional ou para o contexto paulista – alguns parecem confundir as duas escalas – não 

aprofundam as questões mais especificas sobre o processo inicial de estruturação e 

organização dos setores do movimento sindical que mobilizaram as intensas greves de 

1978-1979.
21

 Eles trazem, contudo, reflexões importantes para pensar de forma mais 

geral a conjuntura – algumas delas elencadas no início deste subcapítulo, privilegiando 

a luta contra o arrocho salarial e pela liberdade de organização sindical.  

Esta argumentação é corroborada pela análise feita por Rafael Leite no artigo 

Quatro visões e a construção de uma história: as interpretações sobre o ressurgimento 

do movimento operário na região do ABC paulista, 1978-1980.
22

 Analisando trabalhos 

acadêmicos que se debruçaram sobre a matéria, o autor elenca quatro tipos de narrativas 

distintas construídas por tais as obras acerca da análise da questão: a interpretação que 

privilegia a superexploração do trabalho que estava submetida a mão de obra; as 

análises que partem da premissa da “resistência operária” contra o capitalismo; aquela 

que entende o movimento como uma luta ampla por direitos e cidadania; e uma última 

que enfatiza a “defesa da dignidade” por parte dos trabalhadores, frente à miséria e ao 

arrocho salarial que sofriam. Conforme a análise apresentada pelo autor, todas estas 

vertentes dão pouca importância a aspectos mais específicos do processo inicial de 

organização destes setores sindicais.  

Há, contudo, alguns trabalhos mais teóricos, provindos do campo das ciências 

sociais, que fugiram a esta tendência. Eles apontaram para a importância das 

Comunidades Eclesiais de Base, da atuação de setores da Igreja Católica ligados à 

Teologia da Libertação e à atuação comunitária de bairro e vilas no processo que levou 

ao fortalecimento dos setores sindicais que promoveram as mobilizações grevistas do 

final dos 1970 em São Paulo.
23
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Passamos agora às pesquisas que abordam esta temática no Rio Grande do Sul. 

Nos últimos anos surgiram alguns trabalhos que trouxeram um levantamento dos 

movimentos grevistas de 1978 e 1979 no estado.
24

 Apesar de não terem como foco a 

análise desta questão, eles trouxeram importantes contribuições para uma primeira 

abordagem sobre estes acontecimentos, tendo como fonte, sobretudo, as edições dos 

jornais da época (da grande imprensa, imprensa alternativa e imprensa sindical).  

Encontrei dois trabalhos que analisam mais especificamente a atuação do 

movimento sindical do Rio Grande do Sul no final da década de 1970. O historiador 

Luís Guilherme Ritta Duque tem como foco de sua dissertação de mestrado a atuação e 

do Centro dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul – CPERS entre 1972 e 1979. 

O autor analisa as transformações na estrutura da entidade dos professores estaduais e 

na própria identidade profissional do magistério público ao longo deste período. Entre 

essas mudanças estão: a abertura do CPERS para professores do ensino médio, desde 

1972; o crescimento do número de diretores da entidade com formação universitária; o 

aparecimento de grupos oposicionistas com novas práticas de mobilização e de 

reivindicações, próximas ao que então se chamava de “novo sindicalismo”; a mudança 

na relação entre o Centro dos Professores e o governo estadual, com uma postura mais 

combativa em relação às campanhas salariais e reivindicações da categoria; e, também, 

as consequências da queda do poder aquisitivo dos salários, resultante da política de 

arrocho salarial e da crise do “milagre econômico”. Na medida em que a defasagem 

salarial atingiu o conjunto da classe trabalhadora e também a classe média, a profissão 

do magistério passou a ser mais valorizada, e seus rendimentos mais necessários: os 

ganhos com o magistério deixaram de ser apenas um complemento e se tornaram cada 

vez mais importantes para a renda familiar – especialmente no caso das professoras, que 

são a maioria nesta categoria. As professoras e os professores começaram a se perceber 

como trabalhadoras e trabalhadores.
25
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Fonte: Núcleo de Pesquisa Histórica/UFRGS. 

Figura 94 - Magister (jornal do CPERS), abril de 1979. 
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Essas transformações são fundamentais para entender a crescente mobilização da 

categoria na década de 1970 – e posteriores. Alem delas, o clima de mobilização 

decorrente das greves que ocorreram em 1978 também contribuiu neste sentido.  Em 

abril de 1979 o CPERS dá início à mais intensa greve que ocorrera no Rio Grande do 

Sul desde a tentativa de greve geral que sucedeu ao golpe de 1964. A mobilização 

atingiu diversas cidades do interior do estado, contou com a adesão de 80 mil 

professoras e professores, e com a participação ativa de mais de 10 mil nas assembleias 

promovidas pelo sindicato.  

Além deste trabalho, encontrei um artigo da doutoranda em história Daniela de 

Campos, que analisa a atuação da Comissão Intersindical do Rio Grande do Sul ao 

longo do final dos anos 1970.
26

 A Comissão foi criada em 1977, e reunia cerca de 30 

entidades, entre elas o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, o Sindicato dos 

Trabalhadores do Vestuário, dos Metalúrgicos, dos Jornalistas, dos Petroleiros, da 

Associação dos Arquitetos, da Associação dos Sociólogos, entre outros. Segundo a 

autora, a Intersindical do Rio Grande do Sul tinha como preocupação principal questões 

de ordem política (fim da intervenção nos sindicatos e prisões de lideranças, direito de 

greve, abertura política) e econômicas (fim do arrocho, reposição salarial), e atuou no 

sentido de “unir forças para apoiar movimentos grevistas, lutar a favor da campanha 

pela anistia e abertura política e, até mesmo, apoiar a luta dos trabalhadores sem terra do 

estado” A entidade se aproximou dos setores sindicais que se fortaleciam e promoviam 

mobilizações grevistas em outras regiões do país, sobretudo dos metalúrgicos do ABCD 

paulista. A autora aponta para a participação da organização em encontros regionais e 

nacionais intersindicais que passaram a ocorrer no período – e que reuniram os setores 

sindicais acima mencionados – e para o seu protagonismo na criação da Central Única 

dos Trabalhadores no início dos anos 1980. Encontrei também, inícios, para a 

participação da Comissão Regional Pró-Partido dos Trabalhadores junto à Intersindical 

do Rio Grande do Sul já em junho de 1979 – fato que será aprofundado no próximo 

subcapítulo. Com a proximidade da votação da lei da reforma partidária – que acabou se 

concretizando em novembro de 1979 – a política sindical e partidária pareceram 

caminhar cada vez mais juntas, e muitos dos setores que se envolveram nas 
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mobilizações sindicais de 1979 passaram a atuar também no processo de construção 

partidária – e nas disputas entre os diferentes partidos que surgiram na época.
27
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 Idem. A análise das edições de ZH e FM de 1979 também contribuíram para o desenvolvimento destas 

reflexões. 

Figura 95 - O Bancário 

(jornal do Sindicato 

dos Bancários de Porto 

Alegre), junho de 

1979.  

Fonte: 

Núcleo de 

Pesquisa 

Histórica/ 

UFRGS. 
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Ainda está para ser escrita a história do movimento sindical no final dos anos 

1970 no Rio Grande do Sul. A presente dissertação não encontrou muitos trabalhos para 

travar o diálogo sobre a matéria, nem terá tempo ou espaço para aprofundar mais esta 

complexa questão, que envolve tantas categorias e setores e processos distintos. Para 

não fugir do foco de minha problemática de pesquisa – a análise das representações 

fotojornalísticas das manifestações que ocorreram pelas ruas do estado entre 1977 e 

1979 – prosseguirei com um estudo de caso acerca de um dos movimentos grevistas que 

tomou as ruas no período: os trabalhadores da construção civil de Porto Alegre. Eles 

promoveram a primeira, a maior e a mais intensa manifestação do tipo, em 14 de agosto 

de 1979, a qual foi seguida por outras manifestações da categoria. Além destas, 

encontrei registros de manifestações pelas ruas do estado promovidas pela greve dos 

bancários, dos vigilantes e das(os) trabalhadoras(es) da indústria do vestuário. Farei 

breves apontamentos sobre elas no epílogo do presente trabalho.  
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VI - A GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIS É, SEU ZÉ 

Gonzaguinha  

 

Ultimamente ando matando até cachorro a grito 

e a plateia aplaudindo e pedindo bis 

 

Nas refeições uma cachaça e às vezes um palito 

e a platéia aplaudindo e pedindo bis 

 

Ando tão mal que ando dando nó em pingo d'água 

Só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa 

mas a platéia ainda aplaude ainda pede bis 

 

A platéia só deseja ser feliz 

a platéia ainda aplaude ainda pede bis 

a platéia só deseja ser feliz 

 

Te vira 

bota um sorriso nos lábios 

 

De tanto andar na corda bamba eu sou equilibrista 

e a platéia aplaudindo e pedindo bis 

 

Equilibrando a vida e a morte eu sou malabarista 

e a plateia aplaudindo e pedindo bis*  
 

*Música ouvida no rádio portátil do operário Paulo, e por ele cantada, durante a manhã do primeiro dia da greve 

dos trabalhadores da construção civil, conforme Folha da Manhã, 14/08/1979, pg. central. 

 

Figura 96 – Charge de Eugênio Neves (Corvo), 24/10/79. Fonte: Acervo particular de Eugênio Neves. 
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Fonte: Acervo particular de Antônio Vargas.  

Figura 97 - Foto de Antônio Vargas (Sucursal do jornal O Estado de São Paulo). Assembleia da Greve dos Trabalhadores da Construção 

Civil em Porto Alegre, 14/08/79.   
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Hino dos Operários da Construção Civil de Porto Alegre 

 

Heriberto Becker* 

 

 

Vamos à greve companheiros 

ninguém mais vai trabalhar 

Largue logo a ferramenta 

que é hora de lutar  

Estamos todos juntos 

e muito bem 

Vamos à greve todos 

as  mães também 

Pelos nossos filhos  

até o fim 

Lá vou eu por todos  

todos por mim 

Todos os trabalhadores  

estão botando pra quebrar 

Estamos já com muita fome 

 mas ninguém vai nos dobrar 

 

 

 

 

 

 

 

* Heriberto Becker era advogado trabalhista e prestou apoio à greve. A música, adaptada de La Huelga 

Compañeros (compositor anônimo, Guerra Civil Espanhola), foi cantada na assembleia da Greve da 

Construção Civil que ocorreu no dia 23 de agosto, no auditório Araujo Viana, em Porto Alegre, conforme 

a Folha da Manhã, 24/08/1979, pg. 15. 
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No dia 13 de agosto de 1979 teve início a greve dos trabalhadores da construção 

civil de Porto Alegre. Para o período de abrangência desta pesquisa, e tendo por base as 

fontes analisadas, esta foi a primeira greve que encontrei registros de ter levado a 

organização de manifestações pelas ruas do estado.
28

 A greve foi construída pela base e 

surpreendeu a todos. Nem os patrões, nem o próprio sindicato dos trabalhadores da 

construção civil – acusado de “pelego” pelos grevistas – esperavam a sua deflagração. 

Ela partiu da iniciativa de cerca de 3 mil operários das obras da construção da Vila 

Restinga, que organizaram uma assembleia no turno da manhã e decidiram-se pela 

greve. A partir de então, organizaram piquetes no local, e um grupo trabalhadores saiu 

pela cidade, passando em frente a canteiros de obras convocando os operários – aos 

gritos de “vamo descê!” – a aderirem ao movimento e a seguirem em passeata até a 

próxima construção para que fossem angariados mais companheiros. A mobilização foi 

se avolumando ao longo do dia e desceu a Av. Protásio Alves rumo ao Parque da 

Redenção. Pelo caminho, “Palmas, papel picado e buzinadas”.
 29

  

Sem experiência em organização política e sindical, os grevistas inicialmente 

não tinham lideranças para seu movimento. Alguns sindicatos e organizações de 

esquerda que já vinham se mobilizando politicamente contra a ditadura nos anos 

anteriores viram com bons olhos a movimentação dos operários da construção civil, 

tentaram prestar apoio. Foi o caso do professor Adeli Sell, militante da Organização 

Socialista Internacionalista, que participou da manifestação do primeiro dia e teria 

contribuído para a organização do movimento com a sugestão da criação de um 

Comando Geral de Greve.
30

 Ele acabou sendo sequestrado pela polícia no final do dia, 

fato repercutido nas matérias “SELL, O PROFESSOR E „LIDER‟ DESAPARECIDO 

OU PRESO?”, da FM, e “Polícia nega prisão de grevista sequestrado”, da ZH, ambas 

em tom crítico a esta prática repressiva.
31

 À noite, um grupo de operários – o que restou 

da manifestação grevista que ocorreu ao longo do dia – se deslocou para frente da sede 
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da Secretaria de Segurança Pública do estado, lá permanecendo em plantão para saber 

do paradeiro do professor.  

Tanto a ZH quanto a FM trazem uma foto grande sobre a greve na capa e mais 

três fotos ao longo da reportagem. Enquanto o primeiro jornal dá destaque visual à 

Adeli Sell discursando, de megafone, para um público de grevistas (tanto na capa como 

no interior), a FM traz imagens de operários recebendo doações para o fundo de greve 

(na capa) e para a assembleia dos grevistas (no interior). A última foto da reportagem de 

FM é a única que mostra operários se deslocando em manifestação pela rua, já em seu 

momento final, rumo à Secretaria de Segurança Pública. Nela aparecem cerca de trinta 

operários atrás de uma faixa. A pouca luz não dá a ver nem a expressão, nem os dizeres 

da faixa.  
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A reportagem da Zero Hora abre com uma matéria surpreendentemente sensível 

aos operários e às razões que os levaram a cruzar os braços, em uma narrativa sem 

contornos factuais ou cronológicos – se aproximando do que comumente encontramos 

nas páginas da FM. Nela são destacadas, através de diversas falas de operários, as 

punições que eles sofrem dos patrões e – com uma narrativa de tom sensacionalista – a 

impossibilidade de se sustentar a família e se alimentar com o salário de miséria que 

recebem. Além desta primeira matéria, há outras apresentando de forma mais factual a 

perspectiva dos mais diversos atores envolvidos na greve: o secretário do trabalho, o 

ministério do trabalho, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal da categoria. 

É a primeira vez que percebi uma linha editorial simpática à greve por parte da ZH.
 32

  

                                                           
32

 Constatei uma postura bem diferente da ZH em relação aos outros movimentos grevistas que haviam 

ocorrido no Rio Grande do Sul. No dia de eclosão da greve do CPERS, por exemplo, o jornal lança um 

Figura 98 - Capas de Zero Hora e Folha da Manhã (respectivamente), 14/08/79.  

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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A Folha da Manhã, por sua vez, segue explorando uma narrativa mais “literária”, 

se aproximando de uma crônica na matéria principal da sua reportagem sobre o primeiro 

dia da greve. O personagem principal é Paulo, o operário que escuta e canta a musica de 

Gonzaguinha que abre este subcapítulo. A matéria segue o desenrolar do dia dos 

grevistas, da assembleia que deflagrou a greve de manhã até a reunião que ocorreu a 

noite, dando destaque: às suas ações e a adesão conseguida nos canteiros de obras; a 

“vaia” dos grevistas ao sindicato e o fato de eles considerarem seu presidente um 

“pelego”; a postura do sindicato patronal e a vigilância da polícia à manifestação: 

 

“A passeata é observada por dezenas de policiais da Brigada 

Militar e por uma camioneta Veraneio, placas TZ-0024, em 

que cinco homens atentos mantém discreto controle sobre os 

operários. Entre eles, também há falsos jornalistas, falsos 

fotógrafos – fato que ninguém percebe. 

 

O sinal fechado é o momento em que Paulo (e outros colegas) 

esperavam para levar seu chapéu em busca de auxílio 

financeiro a alguns motoristas. Com um desses, Paulo teve 

um desentendimento: 

 

- Não dou nada. Vocês têm que trabalhar, não fazer baderna! 

- Isso não é uma baderna. A gente parou porque precisa 

ganhar mais dinheiro. 

- Isso é o que todo mundo diz, mas eu não entro nessa. 

-É porque o senhor não precisa, deve ta cheio de mordomia, 

né? 

 

Um revólver apareceu rápido na mão do motorista. Mas o 

gesto não passou de uma ameaça(...)”
33

 

  

Esta forma narrativa é comum de se encontrar na FM, seja no estilo, seja no 

conteúdo – onde adota mais uma vez um tom crítico à atuação da polícia.
34

 Há algumas 

semelhanças com estilo narrativo do Jornal Última Hora de Porto Alegre, que como 
                                                                                                                                                                          
editorial crítico ao movimento. Neste editorial, ZH elogia as atitudes que o governador da época e o 

anterior tomaram em prol da classe dos professores, e justifica a suposta impossibilidade de atendimento 

das reivindicações dos grevistas. Ademais, acusa os(as) grevistas primeiramente de não compreender a 

difícil situação financeira do estado, para em seguida chamá-los(as) de precipitados, exaltados e rebeldes, 

atribuindo somente a eles a responsabilidade pela deflagração de uma greve, a qual é qualificada como de 

“consequências ruinosas”. ZH, 05/04/79, pg.2.  
33

 FM, 14/08/79, pg. central. 
34

 Lembremos, aqui, do trecho primeiro trecho do jornal transcrito por esta dissertação, na pg. 75, onde é 

narrada a invasão da Casa do Estudante pela Brigada Militar. 
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vimos  circulou até 1964.
35

 Há mais 3 matérias na página, uma sobre a greve que ocorria 

em Brasília – também da construção civil –; outra sobre a referida prisão ou 

desaparecimento de Adeli Sell; e uma última a respeito da presença do secretário do 

trabalho na assembleia, onde se percebe um tom levemente crítico a esta autoridade – 

que precisou ser informado pelos jornalistas de quais eram as reivindicações dos 

trabalhadores.   

 

 

 

 

                                                           
35

 Sobre essa questão ver: ELMIR, C. P.. A ficção e o maravilhoso no discurso jornalístico. Estudos 

Ibero-Americanos (PUCRS. Impresso), v. 35, p. 127-147, 2009. 

Fonte: MCSHJC. 

Figura 99 - FM, 14/08/79, pg. central.  

http://lattes.cnpq.br/2102829357249433
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Tu vê, essa aqui por exemplo [pega e mostra a foto reproduzida 

acima], tu lembra até do cheiro daquele dia, porque antes teve 

muita bomba de efeito moral. Foi uma greve da construção civil, 

né, ali na Riachuelo. A gente ficou embretado, foi engraçado 

assim, porque a gente tava cobrindo isso aqui, e vieram os 

manifestantes por um lado da Riachuelo, e pelo outro lado veio a 

Brigada Militar, a Tropa de Choque, e eu tava no meio, né, e eles 

largando bomba de gás lacrimogêneo, era um negócio assim, bah, 

terrível. E aquele dia eu disse assim: „hoje eu vou apanhar‟. 

Porque tava muito tenso o clima. O centro de noite, era frio aquilo. 

E os caras vieram e vieram com tudo, e dá pra ver pela foto, 

vinham batendo mesmo, quebrando, e dando porrada. E eu tava 

bem em cima, em cima de um carro, e com grande-angular (...). 

Trecho de Entrevista de História Oral com Eduardo Tavares 

desenvolvida para está pesquisa. 

Fonte: Acervo particular de Eduardo Tavares. 

O segundo dia da greve 

Figura 100 - Foto de Eduardo Tavares, manifestação da greve dos trabalhadores da construção civil, Porto Alegre, 14/08/79. Publicada no 

jornal da imprensa alternativa O Rio Grande, da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre (Coojornal). 
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Figura 101 – Charge de Luís Fernando Veríssimo. 

Reproduzida de ZH, 17/08/79, pg. 19. 

Fonte: MCSHJC. 
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É no segundo dia da greve, contudo, que ocorre a grande manifestação. Ela 

contou com a presença de 8 ou de 15 mil pessoas – conforme cálculos da Zero Hora e 

Folha da Manhã, respectivamente – e foi a maior e a mais conflituosa de todas as que 

pude encontrar em minha pesquisa.
36

 A manifestação ocorreu após uma assembleia da 

greve, que havia lotado o antigo Estádio dos Eucaliptos, no Bairro Menino Deus. Na 

assembleia, os operários decidiram ir em passeata até o Palácio Piratini para exigir a 

imediata libertação das duas pessoas que haviam sido presas em decorrência da sua 

participação na greve. Além de Adeli Sell, na manhã deste segundo dia o “Nego Edu”, 

liderança comunitária do Campo da Tuca, foi novamente preso enquanto se deslocava 

para a referida assembleia. Como vimos, ele já havia sido preso em abril de 1979, sob a 

alegação de tráfico de entorpecentes, e libertado em junho do mesmo ano após 

campanha popular. No centro da cidade, a passeata pela anistia que ocorria no mesmo 

dia juntou-se a essa manifestação. Fato até então inédito: duas manifestações no mesmo 

dia.  

 

A reportagem de ZH toma 4 páginas do periódico, incluindo a central, conta com 

15 matérias e notas, e o total de 11 fotos, sendo que duas delas na capa e 4 compondo 

um mosaico no interior do jornal. A FM dedica também quatro páginas à reportagem, 

incluindo a central e a contracapa, onde encontramos 4 matérias, 9 fotos – sendo 1 na 

capa e 5 delas em um mosaico na contracapa.
37

 A Folha da Manhã traz cifras que dão 

amplitude ao movimento: 90% das obras paradas, totalizando 33 mil trabalhadores em 

greve, 15 mil deles teria participados da manifestação. A Zero Hora não traz cifra da 

adesão à greve, e aponta a presença de “mais de oito mil operários” na manifestação. 

                                                           
36

 Possivelmente essa foi a maior manifestação política pelas ruas do Rio Grande do Sul desde o golpe de 

1964. Tomo por base o trabalho de pesquisa que desenvolvi junto com Carla Rodeghero e Dante 

Guazzelli no projeto Memória Visual da Ditadura Civil-Militar no Rio Grande do Sul.RODEGHERO, 

Carla; GUAZZELLI; DIENSTMANN, Gabriel. Opus cit. 
37

 É a primeira vez que vi esse tipo de uso à contracapa, em geral dedicada a esportes, cultura e 

entretenimento. 
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Fonte: MCSHJC. 

Figura 102 - Capa da ZH, 15/08/79. 
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Figura 103 - Capa da FM, 15/08/79. 

Fonte: MCSHJC. 
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As capas de Folha da Manhã e Zero Hora são contrastantes. Enquanto a 

primeira segue visualmente o mesmo modelo narrativo que encontramos nas 

reportagens de outras manifestações – o destaque principal à violência policial, à ação 

de um grupo de policial agredindo ou prendendo um único manifestante – a ZH, mais 

uma vez, dá mais destaque ao “tumulto” gerado pelo movimento do que à própria 

manifestação.  

Começaremos analisando a cobertura da ZH. A foto principal da capa dá 

destaque à assembleia grevista, possui grande profundidade de planos e passa o ponto 

de vista de um participante do evento, mostrando o grande volume de pessoas presentes, 

que ocupam toda a composição. No primeiro plano, de costas, um operário com o braço 

erguido e punho cerrado, o que pode simbolizar força ao movimento. A segunda 

imagem da capa, pequena e parcialmente sobreposta à primeira, em plongée, mostra o  

pelotão policial frente a frente com a manifestação, reforçando a tese do “conflito “ e do 

confronto entre as duas partes. A legenda ressalta a presença de milhares de operários 

na assembleia, valorizando-a, ao mesmo tempo em que reforça a tese de que a segunda 

foto mostra os “tumultos” no centro.  

A matéria de abertura da ZH nos faz lembrar da matéria do III Dia Nacional de 

Lutas: cada parágrafo inicia indicando a hora precisa (16:15 min., por exemplo) e busca 

descrever os acontecimentos em uma narrativa factual. Há mais três matérias na página: 

uma destaca a destruição de carros por manifestantes, outra explora as confusões que 

teriam marcado a reunião do Comando Geral de Greve, e uma última fala dos feridos na 

manifestação, ressaltando que teriam sido vítimas “de golpes de cassetete ou pedradas” 

– ou seja, realçando a suposta violência dos manifestantes. Vários trechos da matéria 

dão a entender que os manifestantes são os culpados pela violência, destacando que “A 

população ficava cada vez mais enfurecida. Gritava sem parar „Abaixo Figueiredo, o 

povo não tem medo‟ (...)”, e também: 

18:40 min. Teve início a pancadaria. Elementos começaram 

atirando pedras nos policiais. Pedras e vidros voavam pelo 

ar. Os policiais investiram contra os manifestantes, recuando 

em alguns momentos. (...) A polícia bateu em todo mundo e 

os populares buscaram abrigo nas entradas de edifícios, 

garagem, lojas que fechavam as suas portas. Pânico total, 

gritarias e a população gritando contra a violência.
38

 

                                                           
38

 ZH, 15/08/79, pg. 26. 
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A fala do Cardeal D. Vicente Scherer, transcrita pelo jornal, também evidencia 

uma crítica ao movimento – e a postura conservadora do sacerdote: “Eu vim só ver. 

Espero que cheguem a algum entendimento. Se eu puder fazer alguma coisa... mas acho 

difícil falar com essa multidão desvairada. Uma greve como esta é sempre lamentável.” 

 

Figura 104 - ZH, 15/08/79, recorte da pg. central. 

Fonte: MCSHJC. 
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A primeira página de ZH traz duas fotos. A primeira delas, em formato 

panorâmico, leve plongée, traz ao leitor um ponto de vista próximo ao da tropa policial, 

distante dos manifestantes. A imagem possui linhas diagonais descendentes fortes, traz 

nos dois primeiros planos o pelotão da Brigada Militar, de costas, com escudos e 

capacetes. À direita, há um grupo de 4 mulheres, que estão entre as duas linhas 

policiais. Em frente ao cordão policial, vemos parcialmente alguns manifestantes, ao 

fundo e distantes, e ao centro a faixa “Nenhum preso político nos cárceres”. A faixa se 

aproxima tanto da pauta da anistia, que também ganhava as ruas no mesmo dia, quanto 

da libertação daqueles que foram presos na greve.  

A segunda foto, um forte plongée, composta do alto de algum prédio das 

redondezas, mostra 10 policiais de cassetetes erguidos avançando pela rua, um deles 

aparenta estar empurrado um manifestante, que está caindo. A cena mostra a 

agressividade da polícia, apesar de distante e não muito nítida. Ela aponta, também, 

mais uma vez para a estratégia, adotada por alguns fotojornalistas, de subir em algum 

edifício para conseguir cobrir com segurança momentos de conflitos entre policiais e 

manifestantes, como também ocorrerá no III Dia Nacional de Lutas. Outros mais 

destemidos preferiram ficar nas ruas, como aponta as folhas de contato, correndo o risco 

de ser preso ou sofrer agressões. A legenda das fotos: “vários conflitos ocorreram entre 

grevistas, população em geral e esquema policial montado desde as primeiras horas da 

tarde.” Ela mais uma vez induz a leitura de que os manifestantes seriam também 

protagonista dos conflitos, e traz certa ambiguidade: manifestantes e a “a população em 

geral” teriam entrado em conflito?  

A segunda e a terceira página de reportagens da Zero Hora trazem matérias que 

abordam: a assembleia grevista; a passeata rumo ao palácio Piratini e a tentativa de 

negociação com o governador do estado; o fato de o sindicato não apoiar a greve, 

transcrevendo documento do mesmo à Delegacia Regional do trabalho, com críticas ao 

movimento; a postura do sindicato patronal, que segue afirmando que só negociará com 

o sindicato dos trabalhadores – não com o Comando Geral de Greve; a denúncia do 

governo do estado de que haveriam “infiltrados” no movimento, “interessados em gerar 

um clima de intranqüilidade, que dificulte o entendimento entre as partes, gerando um 

clima de confusão”. Ressalta-se que, mais uma vez, o discurso governamental é 

apropriado pelo jornal – que ressalta em sua narrativa a “confusão” que a manifestação 

gerou. Além dessas matérias, há na página central notas transcrevendo falas e 
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documentos com a postura da Convergência Socialista, do Setor Jovem do MDB e da 

Associação de Estudos e Debates do PTB a respeito da greve, todas elas apoiando o 

movimento.  

 

 

 

Há três fotografias na página central de ZH (acima). Uma grande, central, 

panorâmica, dando a ver o volume da passeata que tomava a rua e se deslocava até o 

centro da cidade. O plongée, neste caso, ajudar a dar profundidade à manifestação, e 

tanto a composição do fotógrafo quanto o posterior recorte do editor reforçam a 

sensação de multidão (que toma todos os planos, a perda de vista no fundo da imagem e 

extravasado os cantos da imagem). A imagem, desta forma, valoriza e dá grandiosidade 

ao movimento. As demais fotos mostram a assembleia no estádio dos eucaliptos. 

Figura 105 - ZH, 15/08/79, pg. 28 e 29. 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 106 - ZH, 15/08/79, pg. 30. 

Fonte: MCSHJC. 
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A última página dedicada por ZH à manifestação traz um mosaico com 4 

fotografias e prioriza a informação visual. São duas fotos retratos e duas panorâmicas, 

sem margem entre elas. A primeira, uma composição semelhante a que vimos na 

primeira página da reportagem, traz um plongée acentuado onde três policias 

imobilizam um manifestante – sem aparentar tanta violência, se comparada às fotos que 

veremos na FM. A segunda, noturna, mostra uma barricada e, atrás dela, novamente à 

distância, diversos manifestantes de um lado a outro da rua, de frente ao fotógrafo. A 

terceira traz mais uma vez o ponto de vista da polícia, composta atrás do pelotão da 

tropa de choque que fecha a rua Andrade Neves, no centro da cidade, impendido que os 

manifestassem alcançassem o Palácio Piratini. Os policiais aparecem em primeiro 

plano, de costas, com escudos e capacetes, e em frente a eles centenas de manifestantes 

aglomerados que tomam toda a rua. A última foto, importante por ser a que encerra a 

narrativa visual do periódico sobre o evento, mostra as ruas já desocupadas de policiais 

e manifestantes, dando destaque a uma vidraça de uma loja da Varig quebrada. As 

folhas de contato do jornal trazem indícios interessantes. Há uma folha de contato 

exclusiva de vidraças estilhaçadas e carros depredados. Pela sua numeração, ela é foi a 

última folha de contato desta manifestação. E já não havia mais manifestação, as ruas 

estavam vazias – salvo um ou outro pedestre – em todas as imagens. Isso me leva a crer 

que o jornal deslocou um repórter fotográfico com a pauta exclusiva de cobrir tais 

depredações.  

A legenda que encontramos embaixo deste mosaico de fotografias dá ainda mais 

destaque a esta questão: “Muitos tumultos acabaram ocorrendo no centro, com alguns 

carros depredados e uma porta de vidro da agência Varig, na Andrade Neves, quebrada 

por uma pedra.” Ela, assim como o texto que encontramos nas páginas anteriores, tenta 

conduzir o leitor do jornal a uma leitura crítica à atuação dos manifestantes. 

Há duas matérias nesta última página. A última delas, “III Exército atento: 

Forças Armadas aceitam greves mas não toleram desordem”, vem logo abaixo das fotos 

e da legenda da mesma – que justamente reforçam os “tumultos” e a depredação dos 

manifestantes! Há, portanto, uma correlação informativa. O jornal afirma ter havido 

tumulto e desordens na manifestação. E encerra a reportagem com uma matéria dizendo 

que o III Exército não aceitará desordens, e que está pronto para intervir. A matéria 

narra que “O III Exército entrou em regime de prontidão, no fim da tarde de ontem, e 

anunciou que possui um plano de ação que acionará rapidamente se ocorrerem novos 
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eventos (...)”. A grande preocupação era se a greve dos transportes coletivos de Porto 

Alegre, que eclodiria neste mesmo dia, viesse a promover manifestações que se 

somassem às dá construção civil – fato que acabou não ocorrendo, pois os motoristas e 

cobradores retornaram ao trabalho no dia seguinte. Ressalta-se, ainda, que a matéria não 

traz nenhum posicionamento crítico quanto à ameaça de intervenção do III Exército, 

A primeira matéria da página traz uma questão importante de ser aprofundada. 

Ela menciona a formação de uma “Comissão Intersindical”, com a presença de 

operários da construção civil, Olívio, com o presidente dos sindicatos dos trabalhadores 

do vestuários, dos metalúrgicos, dos jornalistas, dos petroleiros, dos arquitetos, da 

Associação dos Sociólogos, da Coordenação Regional do Movimento pelo Partido dos 

Trabalhadores, da FRACAB, além de associações comunitárias de algumas vilas. Se 

trata da mesma Comissão Intersindical analisada por Daniela de Campos, mencionada 

no subcapítulo anterior. Além disso, a matéria informa que estudantes apoiaram o 

movimento, e alguns operários fizeram uma reunião com lideranças estudantis na Casa 

do Estudante da UFRGS.
39

 Deputados Estaduais do MDB também tentaram se 

aproximar do recém formado Comando Geral de Greve, mas não teriam obtido sucesso, 

segundo o jornal. 

A atuação destes amplos setores no sentido de apoiar e de ajudar a organizar o 

movimento grevista da construção civil é fato bastante significativo. Aponta para a  

integração das lutas e dos movimentos sociais que se intensificavam naquele contexto –

fato que parecia trazer grande preocupação ao regime. Aponta, também, para os 

conflitos e as disputas internas entre estes setores. De um lado o MDB buscava, já com 

mais dificuldade, manter sua hegemonia enquanto partido que congregava a oposição. 

De outro, o Bloco Parlamentar Trabalhista do partido ganhava força, e irrompia o 

movimento de criação de um Partido dos Trabalhadores, com certa capilaridade já em 

alguns sindicatos de Porto Alegre e na Comissão Intersindical do Rio Grande do Sul. 

Havia, ainda, algumas organizações trotskistas e tendências estudantis de esquerda que 

viram na greve uma ocasião propícia para promover uma aliança operário-estudantil.   

                                                           
39

 Por conta disso, os estudantes teriam sido acusados por outros operários e por setores do movimento 

sindical de tentar “dividir a classe trabalhadora”. A Folha da Manhã fará matéria em tom semelhante dois 

dias depois, acusando estudantes que militavam na LIBELU de promover a divisão e atrapalhar o 

movimento grevista. 
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A participação de organizações políticas estranhas à greve nem sempre foi vista 

com bons olhos pelos operários. E definitivamente não o foi pela polícia, que prendeu 

Adeli Sell e “Nego Edu”, possivelmente acreditando no seu envolvimento como 

lideranças que mobilizaram a greve. Até mesmo a repressão do regime parecia duvidar 

da capacidade dos operários em se organizarem de forma autônoma – ou então por que 

nenhum membro do Comando de Greve foi preso? Se é verdade que o apoio e o 

protagonismo dessas lideranças políticas – sindicais, comunitárias ou estudantis – que 

vinham se consolidando no cenário regional foi importante à organização do 

movimento, também o é que ele surgiu, e se manteve, a partir dos próprios operários.  

Cabe agora uma breve reflexão sobre os editoriais da Zero Hora nesses dois 

primeiros dias da greve.
40

 Na edição do dia 14, o periódico traz editorial intitulado 

“Nova Política Salarial”, apresentando em tom elogioso o anúncio do Ministro do 

Trabalho, Murilo Macedo, de que a política nacional de salários iria ser reformulada “de 

acordo com uma nova sistemática mais compatível com os interesses da classe 

trabalhadora.” Os reajustes salariais, que até então eram anuais, passariam a ser 

quadrimestrais, para compensar a escalada da inflação e a defasagem salarial da classe 

trabalhadora. O editorial reconhece o problema salarial e aponta esta medida do regime 

como uma “importante contribuição” para solucionar o problema e “atenuar as tensões e 

os movimentos reivindicatórios nas áreas sindicais”. Em outros momentos o jornal dá 

grande repercussão para as reformas na política salarial proposta pelo regime, em tom 

favorável a este tipo de medida, ou anunciando que elas são o caminho para a resolução 

do problema das greves no país.
41

  

No editorial da edição do dia 15, que traz as reportagens da grande manifestação 

que ocorrera na véspera, vemos: o reconhecimento do problema salarial e da justeza de 

reivindicar melhores salários; a legitimação da ação da Brigada que ocorrera na véspera 

com o suposto objetivo de “manter a ordem pública”; a defesa da “negociação pacífica” 

como forma de resolver o conflito; a necessidade de manter a “serenidade” e o 

“comedimento”, para manter a “ordem pública”, “um dos pressupostos da liberdade e da 

conciliação dos interesses da sociedade”; um discurso crítico aos “tumultos” que o 

jornal narra terem ocorridos ao longo da manifestação. Como vimos, a defesa da 
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 Lembrando que a Folha da Manhã não possui editorial, impossibilitando este tipo de análise. 
41

 ZH, 14/08/79, pg.2. 
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“ordem” e da “conciliação” são estratégias argumentativas que permeiam outras 

matérias sobre as manifestações que tomaram as ruas de Porto Alegre.
42

 

A edição do dia 16 de agosto de Zero Hora traz ainda dois editoriais sobre as 

greves. O primeiro trata da greve dos motoristas e cobradores do transporte coletivo de 

Porto Alegre, intitula-se “A Hora da Serenidade”, e presta um grande elogio ao 

desfecho da greve, que durou apenas um dia e acabou na conciliação entre as partes. No 

outro, intitulado “À margem das greves”, onde o periódico repercute a nota oficial do 

Palácio Piratini acusando a presença de “elementos infiltrados” na manifestação dos 

grevistas que agiram no interesse de “conduzi-los a posições radicais” e de “perturbar a 

ordem pública”. Segundo o jornal, “Não é apenas uma afirmação oficial, mas 

corresponde a uma realidade que foi constatada e em alguns casos foi repelida pelos 

próprios trabalhadores. As justas reivindicações da classe trabalhadora não podem ser 

objetos destas manipulações.” O editorial mais uma vez legitima a ação da polícia, 

dizendo que ela agiu no intuito de “garantir a segurança aos trabalhadores e à ordem 

pública.” 
43

 

Destes editoriais depreende-se um alinhamento do jornal em relação ao governo 

e um posicionamento em relação à greve que partia da seguinte lógica argumentativa: o 

reconhecimento do problema salarial no país e da justeza de algumas demandas dos 

movimentos grevistas que surgiram neste momento; a busca da “serenidade”, a defesa 

da “conciliação” e da “negociação harmoniosa” para o conflito entre operários e 

patrões; a crítica a posturas que o jornal considera mais “radical”, como as supostas 

“perturbação da ordem pública” e presença de “elementos infiltrados” nas 

manifestações. 

  

Passemos agora à análise da reportagem do jornal Folha da Manhã. A página 

central traz duas matérias: uma sobre a assembleia, outra sobre a manifestação grevista. 

Na primeira, é destacada a adesão de 33 mil operários ao movimento, e de 15 mil 

operários na assembleia. A matéria narra detalhadamente as demandas dos 

manifestantes, as reivindicações da assembleia, destaca as duras condições de trabalho e 

a os baixos salários da categoria, e conclui informando que o Comando Geral 
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 ZH, 15/08/79, pg. 3 
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 ZH, 16/08/79, pg.2 e 3. 
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Independente de greve destituiu a diretoria do sindicato, repercutindo diversas críticas 

ao presidente da entidade. A foto mostra o estádio dos eucaliptos tomados de 

trabalhadores em assembleia. 

 

  

Figura 108 - FM, 15/08/79, recorte da pg. central. 

Fonte: MCSHJC. 
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A segunda matéria, que é a principal, valoriza o movimento e uma de suas 

palavras de ordem. A cartola da página reforça ainda mais as demandas dos grevistas. A 

matéria fala da ação dos piquetes em diversos bairros da cidade, das diversas passeatas 

de grupos de operários rumo a outros canteiros de obras, de como a mobilização foi se 

avolumando e conquistando adesões ao longo do dia; narra o transcorrer da assembleia, 

a destituição do presidente do sindicato e a aprovação supostamente unânime de 

Comando Independente de Greve, da proposta de fazer uma passeata até o Palácio 

Piratini; fala do desenvolvimento da passeata, ressaltando o apoio popular recebido ao 

longo do caminho, a atuação da tropa de choque que fechou as ruas do cento para 

impedir que os manifestantes chegassem ao Palácio Piratini, a resistência dos operários 

em desocupar as ruas até que aqueles que foram presos fossem libertados e a tentativa 

do líder do MDB no legislativo estadual de intermediar o impasse com a Brigada. Há 

também outra matéria na página, que transcreve a nota do governo do Estado, o qual diz 

acreditar no diálogo entre as partes envolvidas.  

 A matéria acompanha duas fotos pequenas. A primeira delas mostra dois 

policiais, homens, carregando de forma violenta e abusiva uma mulher que chora. A 

segunda, não muito nítida, é um plongée acentuado, do alto de um edifício, mostra cerca 

de 25 policiais de cassetetes erguidos avançando pelas ruas e uma pessoa em meio a 

eles, de frente a um policial que aparenta estar na iminência de agredi-la. A legenda 

reforça esse caminho de leitura: “Brigada Militar reprimiu com violência e nos choques 

houve 11 feridos atendidos no HPS”. O jornal segue seu estilo de narrativa 

fotojornalística que valoriza mais a violência policial do que a própria manifestação.  

 Na página seguinte temos uma última matéria, sem fotos, que aprofunda ainda 

mais a violência policial 

 

A Brigada Militar que impedia que passassem do Palácio da 

Justiça até a Praça da Matriz, foi ao pouco fechando o 

cerco. Em rápidos minutos alguns manifestantes tentaram 

forçar a barreira dos brigadianos, quando explodiu a 

agressão, por parte do policiamento de choque e a cavalo(...) 
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A matéria prossegue: 

 

VIOLÊNCIA 

Os brigadianos, com toda violência, foram agredindo as 

pessoas, mesmo as que estavam entrando em suas casas. 

Estabeleceu-se um clima de pavor naquela área, quando 

centenas de pessoas corriam desorientadas, outras 

procurando guarida nos prédios que estavam abertos. 

 

Além disso, a matéria ressalta que quando a agitação estava no auge a Polícia do 

Exército chegou ao local e sitiou ainda mais os manifestantes. Ressalta-se o contraste, 

tanto no texto quanto visualmente, com o que vimos e lemos na reportagem de ZH. A 

violência é aqui protagonizada pela policia, que causou “pavor” nos operários e 

transeuntes.  
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Figura 109 - Contracapa da FM, 15/08/79. 

Fonte: MCSHJC. 
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É na contracapa da Folha da Manhã que encontramos a maioria das fotos da 

manifestação. É a primeira vez que percebi este tipo de uso de contracapa – uma página 

gráfica, com um mosaico de fotografias, abordando um acontecimento político. As 

manchetes destacam a repressão e os feridos. A primeira foto, em formato panorâmico, 

faz uma conexão dos dizeres “PLANEJANDO O FUTURO”, inscritos em um outdoor, 

com a manifestação que se desloca pela Av. Padre Cacique. Estabelece-se, assim, uma 

imagem positiva e otimista para a manifestação, valorizando a atitude dos operários. A 

composição não mostra a manifestação em seu maior volume, se comparada àquela que 

vimos em ZH – e pelas folhas de contatos percebi que imagens em composições 

semelhantes a ela foram produzidas pelos fotojornalistas da Caldas Júnior.  

 Abaixo, há uma foto em contraplongée das arquibancadas do estádio dos 

Eucaliptos, onde vemos – agora sim – uma multidão de operários, vários deles com 

braços erguidos e expressões que conotam certa euforia. Ao lado, uma foto composta 

atrás do pelotão da tropa de choque que impedia a passagem da manifestação, com 

capacetes, escudos e cassetetes. A imagem passa o ponto de vista próximo ao dos 

policiais, que encobrem a visão dos grevistas que estão a sua frente – só percebemos 

que há uma manifestação pelas faixas que estão visíveis. No primeiro plano há um 

policial militar de frente, que se vira em direção ao fotógrafo com o cassetete erguido – 

o que pode passar ao espectador certa sensação de violência, de agressão policial. 

Abaixo, vemos a foto da manifestação na Rua Riachuelo, com destaque para um 

homem, de costas, sobre os ombros de outra pessoa, discursando para diversos 

manifestantes que se encontram a sua frente; à esquerda, um policial parado, e à direita, 

um cartaz “Unidos Venceremos”. A última foto traz dois policiais de costas, um homem 

encostado rente à fachada de uma loja, olhando em direção ao fotógrafo. Sua postura, 

sua expressão, conota apreensão, preocupação, pânico talvez. As imagens são quase 

uma síntese da linha narrativa da reportagem, e à exceção da primeira seguem a mesma 

ordem vista no interior do jornal: houve uma assembleia, decidiu-se pela manifestação, 

a Brigada Militar fechou as ruas, tentou-se negociar a passagem dos manifestantes, a 

polícia reprimiu o movimento com violência gerando pânico na população. 

A Folha da Manhã amplifica a manifestação em números no texto, mas é a Zero 

Hora que dá a ver mais manifestantes nas ruas. Não vemos cenas de depredações na 

FM, assim como na ZH não vemos cenas – nem palavras que – realcem a violência 

policial – embora ela apareça. Em linhas gerais, a ZH faz uso de uma linguagem que 
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pretende ser mais objetiva e mostrando a postura de diversos atores sociais que se 

envolveram no evento. Dissimula-se a intenção de passar uma visão crítica à 

manifestação, enfatizando o “tumulto” e as depredações, amenizando a violência 

policial. A FM, por sua vez, exalta o movimento grevista, discorre mais sobre as suas 

pautas e demandas, constrói uma narrativa que dá a ele contornos mais humanos – 

digamos assim –, transcrevendo trechos de músicas ouvidas e cantadas, diálogos que 

teriam ocorrido durante a manifestação, empregando uma linguagem mais “solta” e 

subjetiva. Ao invés de buscar a neutralidade, a FM assume, tanto textual quanto 

visualmente, um ponto de vista: a crítica à repressão e a legitimação do movimento. Há, 

contudo, algumas semelhanças narrativas: embora de formas bem diferentes, ambos os 

jornais seguem uma linha cronológica e apresentam a postura de diversos atores sociais 

que se envolveram no evento: o sindicato dos trabalhadores e patronal, o governo do 

estado, o MDB.   

A greve dos trabalhadores da construção civil levou a outras quatro 

manifestações pelas ruas de Porto Alegre. Uma no dia seguinte à grande manifestação e 

outra no próximo dia; uma na sexta-feira, dia 17 de agosto – essa promovida por setores 

do movimento estudantil, em solidariedade à greve e pela libertação dos manifestantes 

presos. Assim acabava a semana que levara seis manifestações às ruas da capital gaúcha 

– quatro delas grevistas, uma pela anistia e uma estudantil. Além delas, uma greve dos 

trabalhadores do transporte coletivo paralisou a cidade no dia 14 de agosto. Há ainda 

uma última manifestação dos operários da construção civil no dia 27 de agosto, após a 

assembleia que levou ao encerramento da greve. Na semana que a antecedeu, não 

encontrei registros de novas manifestações pelas ruas promovidas por este movimento 

grevista; deparei-me, contudo, com a organização de piquetes e de postos de coletas de 

fundos para a greve, os quais tomaram o espaço público. Por questões de tempo e 

espaço nenhuma destas manifestações serão aqui analisadas, mas segue a reprodução de 

algumas matérias dos jornais sobre elas.  
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Figura 109 - Capa da FM, 17/08/79. 

 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 110 - Acima, ZH, 

19/08/79. À esquerda, FM, 

edições de 16 e 18/08/79, 

respectivamente. 

 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 111 – Respectivamente: ZH e FM, 28/08/79. 

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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A greve encerrou com a aceitação de uma proposta conciliatória do juiz Antônio 

Salgado Martins, do Tribunal Regional do Trabalho. Os operários conquistaram 

aumento imediato de 15 a 30% (de acordo com a categoria). As folhas de contato 

trazem mais de duas mil fotos da greve dos trabalhadores da construção civil, em cada 

uma das empresas jornalísticas. Isso demonstra a importância que a greve assumiu para 

estes veículos e remete ao possível interesse da população em geral pela pauta. Ao 

longo das duas semanas de duração do movimento ambos os veículos de imprensa 

analisados dedicaram em média 3 páginas por dia de reportagens sobre a greve, sempre 

com um número significativo de fotos e um significativo espaço na capa. Nelas ficamos 

sabendo sobre: o desenrolar das diversas assembleias grevistas que ocorreram; as 

propostas dos grevistas, das contrapropostas patronais, da intervenção da Delegacia 

Regional do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho; o posicionamento do 

governo do estado – comprometido em ouvir esses grevistas, segundo a Zero Hora –; a 

respeito da atuação dos piquetes grevistas, dos postos de coletas de fundos para a greve, 

que se espalharam pelo centro da cidade – os patrões cortaram o ponto dos grevistas, e 

conforme as matérias a população em geral se solidarizou e foi generosa para com os 

operários; dos conflitos internos ao movimento, e entre ele e os outros setores sociais 

que buscavam apoiá-lo.  
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EPÍLOGO 

 

O tempo da história não é uma reta, nem mesmo 

uma linha quebrada feita por uma sucessão de 

períodos, nem mesmo um plano: as linhas 

entrecruzadas por ele compõem um relevo. Ele tem 

espessura e profundidade. 

Antoine Prost 

Doze lições sobre a história 

 

 

Os 30 dias que abalaram o Rio Grande 

 

Do dia 13 de agosto ao dia 14 de setembro de 1979 ocorrem 45 greves no Rio 

Grande do Sul, entre elas a dos trabalhadores dos setores mineração, do transporte 

coletivo, calçadista, vestuário, dos vigilantes e dos caminhoneiros. Neste período 

ocorreram 19 manifestações políticas pelas ruas de Porto Alegre. Foram duas 

manifestações pela anistia, duas manifestações estudantis em solidariedade a 

manifestações grevistas, cinco manifestações da greve dos trabalhadores da construção 

civil, sete manifestações da greve dos bancários – uma anterior à paralisação –, três 

manifestações da greve dos vigilantes, e uma da greve das(os) trabalhadoras(es) do setor 

do vestuário – que levou uma maioria feminina às ruas. Não encontrei nos jornais 

analisados indícios de ter havido manifestações em cidades do interior do estado. 

As manifestações se concentram no início e no final deste período, sendo que 

entre o dia 18 de agosto e o dia 2 de setembro ocorreram apenas duas manifestações. 

Em três ocasiões acontecem manifestações simultâneas. A manifestação promovida dia 

14 pelos operários  da  construção  civil  foi  a maior de  todas: de 8 a 15 mil tomaram o  
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espaço público da capital. Foi também a que recebeu a maior repercussão na imprensa – 

em número de páginas e de fotos publicadas – e aquela que trouxe registros das cenas 

mais violentas. Além disso, pelo menos uma manifestação dos bancários obteve grandes 

dimensões, contando com 5 mil pessoas, segundo a Folha da Manhã, e as outras 

manifestações da categoria possivelmente tenham contado com um número expressivo 

de participantes – embora os jornais não apresentem cálculos as fotos ajudam a 

visualizar as dimensões do ato. Além das manifestações foram organizados dezenas de 

piquetes nas calçadas em frente a agências bancárias da capital e do interior. A polícia, 

dessa vez, não reprimiu as manifestações; mas como vimos, a repressão agiu de outras 

formas: o governo interveio no sindicato dos bancários, destituiu sua diretoria e prendeu 

mais de uma dezena de lideranças sindicais. A greve dos vigilantes e das(os) 

trabalhadoras(es) do vestuário levou cerca de 500 pessoas pras ruas, assim como as 

manifestações estudantis e pela anistia.  

Após esta “onda” grevista, há uma nova “calmaria”: até o final do ano de 1979 

não encontrei, nos jornais analisados, registros de nenhuma outra manifestação pelas 

ruas de Porto Alegre – à exceção de uma barricada organizada por moradores do bairro 

popular Jardim Sabará para exigir calçamento das vias públicas.  

 Não analisarei tais movimentos. Mas reproduzo abaixo algumas matérias sobre 

eles. Quem sabe a leitora ou leitor não possa se aventurar em suas próprias análises das 

fotografias – caso já não tenha feito ao longo de toda esta dissertação. 
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Figura 112 - Acima, da esquerda para direita: FM e ZH 04/09/79, FM 15/09/79. Abaixo: FM e ZH 06/09/79, respectivamente.  

Fonte: Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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Figura 113 – À direita, capa da 

FM, 29/08/79; abaixo, pg. central 

de ZH, 13/09/79. 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 114 – À direita: capas da FM 

05/09/79 e ZH 06/09/79, 

respectivamente. 

 

Abaixo: pg. 19 de FM e capa de ZH 

06/09/79. 

Fonte: MCSHJC. 
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Figura 115 - De cima para baixo, da esquerda 

para a direita: ZH, 06, 12, 11 e 21/09/79. 

Fonte: MCSHJC. 



341 
 

 
Figura 116 – Parte superior da pg.: FM 06, 13 e 11/09/79, respectivamente. 

Acima, FM 12/09/79. 

Fonte: Museu da Comunicação Social 

Hipólito José da Costa (MCSHJC). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A retomada das ruas como local de manifestação pela democracia no final da 

década de 1970 deve ser entendida como um processo. Foi ao mesmo tempo gradual, se 

consolidando como possibilidade ao longo do período analisado por esta dissertação; e 

intermitente, com momentos de aparente calmaria e outros de florescimento e 

confluência de intensas manifestações. 

No Rio Grande do Sul, o pioneirismo da retomada das ruas foi dos estudantes. 

Mas foram necessários vários meses para que elas voltassem a ser palco de 

manifestações políticas após o episódio de agosto de 1977. As poucas e relativamente 

pequenas manifestações que encontrei para o ano de 1978 foram promovidas novamente 

por alguns setores do movimento estudantil – que passaram a levar também a luta pela 

anistia às ruas. Foi somente em 1979 que a ocorrência de manifestações pelas ruas se 

tornou mais frequente. Os setores de oposição ao regime e os movimentos sociais 

estavam cada vez mais fortalecidos e já haviam conquistado um relativo grau de 

amadurecimento e organização nos anos anteriores; ao mesmo tempo, aprofundava-se 

uma crise econômica no país, afloravam conflitos de ordem social e políticas e o regime 

passava maiores dificuldades para manter sua legitimidade. Esta conjuntura propiciou a 

eclosão de grandes movimentos grevistas, alguns dos quais tomaram as ruas e 

promoveram diversas manifestações, sobretudo entre os meses de agosto e setembro 

desse ano. Movimentos populares, estudantil e pela anistia também promoveram 

manifestações nesse período.  

O regime demonstrou grandes preocupações quanto ao surgimento dessas 

manifestações. No Rio Grande do Sul, tentou-se impedi-las de diversas formas: elas 

foram proibidas pela Secretária de Segurança Pública; a Brigada Militar mais de uma 

vez cercou o campus central da UFRGS para evitar que os estudantes tomassem as ruas; 

em diversas ocasiões as manifestações foram reprimidas pela polícia e tiveram como 

desfecho as prisões de manifestantes e de jornalistas; foram encontrados vários indícios 

da presença de agentes infiltrados. No caso das manifestações da greve dos 

trabalhadores da construção civil de Porto Alegre, uma liderança foi sequestrada por 

agentes da repressão, a Polícia do Exército chegou a atuar e o III Exército lançou nota 

se dizendo pronto para intervir.  
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A análise que desenvolvi apontou para a relação dessas manifestações com um 

processo mais amplo de mobilização dos movimentos sociais e de estruturação de 

organizações políticas (tendências estudantis, movimentos pela anistia, organizações 

semiclandestinas, setores do MDB, sindicatos e grupos de oposição a diretoria de 

sindicatos, associações de bairro e vilas). Pautas específicas – a prisão de estudantes ou 

a eclosão de uma greve, por exemplo – contribuíram para “inflamar” alguns setores dos 

movimentos sociais analisados e levá-los às ruas. Mas bandeiras mais gerais 

relacionadas à luta pela democratização do país também foram centrais às 

manifestações: “por liberdades democráticas”, “pelo fim da repressão e das prisões 

políticas”, “pela anistia ampla geral e irrestrita”, “pela liberdade de organização sindical 

e partidária”, “pelo direito de greve”, “abaixo à carestia”, “Abaixo à ditadura”.  

Além de certa confluência dessas bandeiras nas manifestações, percebi uma 

tentativa de aproximação entre os diferentes movimentos sociais analisados. Isso, 

contudo, não deve ofuscar a diversidade nem as divergências internas e externas a esses 

movimentos. Apesar das lutas mais gerais serem muitas vezes as mesmas, os interesses 

específicos de cada um dos grupos e organizações que nelas se envolveram eram 

distintos. Esta dissertação pode explorar um pouco a pluralidade de setores que 

compunham cada um desses movimentos sociais. Entre eles, apenas alguns optaram 

por, em certas conjunturas específicas, promover manifestações pelas ruas; outros 

acharam que ainda não era o momento, ou preferiram investir em formas diferentes de 

mobilização política. Encontrei, inclusive, diversos indícios da ocorrência de conflitos 

entre grupos que participaram das manifestações – ou entre eles e outros que optaram 

por não participar delas. Ressalta-se, também, que a bandeira da liberdade de 

organização partidária ganhou força entre aqueles que promoveram manifestações pelas 

ruas de Porto Alegre em 1979 (muito dos quais atuavam nas entidades criadas para 

discutir a formação do PT ou do PTB). Isso mostra haver importantes interrelações 

entre o processo analisado por esta pesquisa e o de – incipiente – construção de novos 

partidos. Acredito que essa questão possa ser importante para aqueles/aquelas que 

quiserem se aventurar na análise desses movimentos sociais ao longo da década 

seguinte. Ou para aqueles/aquelas que optarem por investir em abordagens sobre o 

surgimento dos referidos partidos. 
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É de fundamental importância que reflitamos acerca da atuação da grande 

imprensa no período da ditadura. A questão se torna ainda mais grave na atualidade, 

onde – novamente! – amplos setores da grande imprensa brasileira apoiaram ativamente 

e legitimaram mais um golpe de estado no país. É necessário, contudo, ultrapassar a 

simples noção de apoio e aprofundar analiticamente as diferentes formas com que ele se 

deu – ou não se deu. A análise das representações visuais sobre essas manifestações 

construídas pela Zero Hora e pela Folha da Manhã através do fotojornalismo contribuí 

nesse sentido, e propícia importantes reflexões a respeito da participação da imprensa 

nesse contexto de luta pela democratização do país.  

 Encontramos, em Zero Hora, uma postura editorial e narrativa que buscava se 

afirmar com “neutra”, “imparcial” e “objetiva”. As narrativas fotojornalísticas que o 

jornal constrói acerca das manifestações demonstram está preocupação: a cobertura é 

ampla, predomina o uso de planos mais abertos e são abordados diferentes aspectos do 

evento (da atuação da polícia a dos manifestantes). As composições apresentam um 

ponto de vista em geral distante dos acontecimentos, dando ao leitor do periódico a 

sensação de espectador mais do que de participante. A narrativa fotojornalística é 

construída de forma cronológica e dá a ver elementos que são explorados no texto. As 

imagens raramente mostram a expressão facial das pessoas retratadas. As legendas, 

assim como o texto das matérias, também evidenciam a tentativa de aparentar 

objetividade e neutralidade. 

A análise sobre as narrativas fotojornalísticas e textuais elaboradas por Zero 

Hora sobre essas manifestações nos permitiu ver a construção de determinados padrões 

de representação visual e textual. São abundantes as fotografias nas quais manifestantes 

e tropas policiais encontram-se frente a frente, conotando uma ideia de um confronto. 

As manchetes e legendas que as acompanham têm a intenção reforçar este aspecto e de 

guiar a leitura nessa direção – reforçando que os conflitos supostamente teriam partido 

dos dois lados, policias e manifestantes. Repetidas vezes, manchetes, textos e legendas 

destacam: “choques entre manifestantes e a polícia”, “tensão e tumulto no centro”, 

“grande confusão”. Constrói-se, assim, uma imagem de que os manifestantes seriam 

corresponsáveis pela repressão que sofreram.  Encontramos, também, tanto em textos 

quanto em fotografias publicadas, um esforço do jornal em mostrar e descrever atos de 

violência que teriam sido praticados pelos manifestantes, como depredação de carros e 

vidraças, pedras e outros objetos que teriam sido arremessados contra a polícia. São 
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elementos narrativos visuais e textuais que visam igualar a violência cometida pela 

repressão àquela praticada pelos manifestantes. 

Os e textos das matérias e os editoriais do jornal reforçam ainda mais a 

construção desse padrão de representação acima delineado: afirmam que a polícia agiu 

no intuito de restabelecer a “ordem pública”; que as manifestações geraram tumultos, 

confusões, congestionamento, atrapalharam os populares que estavam no local; que a 

manifestação era frutos de alguns “radicais” ou de “infiltrados”. Além disso, nos textos 

e manchetes são exaltados os conflitos e divisões internas nas manifestações e são 

calculadas em cifras pouco expressivas o número total de manifestantes e de policiais 

envolvidos. Ressalta-se, também, que alguns casos de manifestações que tomaram as 

ruas (promovidas tanto por movimentos populares, pela anistia e sindical) não foram 

sequer mencionadas por ZH – encontrei, contudo, matérias e fotos sobre elas na Folha 

da Manhã. 

Acredito haver certas proximidades entre esse padrão de construção de 

representações desenvolvido por Zero Hora e os pressupostos gerais do projeto de 

transição planejado pelos militares e pelos setores civis que persistiam em apoiá-los, aos 

quais interessava: circunscrever o processo de democratização à conciliação entre as 

elites políticas e econômicas brasileiras; alijar, o tanto quanto possível, a participação 

dos atores e movimentos sociais que confrontassem os limites da política de abertura 

lenta, gradual e segura. Parece-me que caminha nesse sentido a construção de um 

padrão de representação por ZH segundo o qual as referidas manifestações foram 

marcadas por “tumulto”, “confusão”, pela ação de “radicais” e pela violência dos 

manifestantes; ou as reiteradas narrativas do jornal exaltando a necessidade de 

“conciliação”, de “serenidade” e de “manutenção da ordem pública” quando da 

ocorrência de greves e manifestações pelas ruas. A reincidência de grandes 

manifestações políticas pelas ruas poderia contribuir para que o regime e os setores que 

o apoiavam tivessem mais dificuldades em manter o controle do processo de transição 

política. A Zero Hora, contudo, não deixa de publicar fotos que mostram as prisões e, 

em alguns casos, a violência policial, apesar de sempre mostrá-la com menos 

intensidade do que vemos nas fotografias publicadas pela Folha da Manhã.  

  A Folha da Manhã construiu representações visuais bem diferentes acerca 

dessas manifestações. Sempre que houve repressão policial ela foi o aspecto principal, 
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quando não o único, que as fotografias deram a ver. Foi publicada, pelo jornal, uma 

grande quantidade de fotos que buscavam conotar a violência da ação policial através da 

construção de composições impactantes. Essa série de imagens traz em comum: o uso 

de teleobjetivas, concentrando a imagem no plano da ação da polícia contra 

manifestantes, pedestres e jornalistas; o fato de mostrar os policiais em grupo e a pessoa 

que está sendo presa ou agredida sozinha, o que ajuda a construir uma sensação de 

truculência policial e uso desproporcional da força; dão a ver cenas onde as expressões 

dos policiais, seus instrumentos repressivos e as ações que eles praticam sugerem 

agressividade; o posterior recorte da imagem na edição reforçou ainda mais os aspectos 

anteriores. As legendas e manchetes também reforçaram esse caminho de leitura, 

fazendo uso reiterado de termos como “repressão”, “espancamento de estudantes”, 

“Brigada militar reprimiu com violência”. As narrativas textuais, por sua vez, também 

valorizam esses aspectos.  

Contudo, o grande destaque dado à temática fez com que, nos casos em que 

houve repressão, a própria manifestação tenha ficado em segundo plano nas fotos – 

embora não nos textos. Em 1979 o jornal passa a dar mais destaque às manifestações 

nas fotografias que publica – em composições que concentram os planos na 

manifestação, dando sensação de multidão; que valorizam as faixas e demandas do 

movimento; que mostram expressões corporais que sugerem força e união dos 

manifestantes. A FM traz imagens em geral produzidas de pontos de vista mais 

próximos aos manifestantes – às vezes em meio à manifestação, dando a/ao leitor(a) a 

sensação de ser um/uma participante do evento – e que apresentam um plano mais 

fechado, concentrando a foto em algum aspecto ou temática. Além de isso se relacionar 

com pressupostos editorias e estilísticos do jornal, a presença de um editor de 

fotográfica na FM pode ter contribuído nesse tipo de tratamento dado à imagem. 

 A construção do padrão de representação acima delineado se relaciona a linha 

editorial da Folha da Manhã, a qual trazia pressupostos bem diferentes daqueles 

encontrados em ZH. A FM dava ampla repercussão aos atores e movimentos sociais que 

se fortaleciam no período e lutavam pela democratização do país, além de construir 

narrativas críticas ao regime. Não só no conteúdo, também na expressão o jornal se 

diferenciava: seja no emprego de linguagens jornalísticas diferentes para a construção 

de narrativas, seja em questões gráficas e estéticas. Nas matérias sobre as 

manifestações, não raro os repórteres do jornal narraram o acontecimento a partir de sua 
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experiência pessoal em meio aos manifestantes – transcrevendo trechos de falas 

coloquiais deles; descrevendo suas emoções, o que ouviam e cantavam, construindo 

algum personagem principal na narrativa, fazendo uso de uma linguagem leve, irônica, 

bem humorada, até mesmo informal em alguns momentos. As reportagens e fotografias 

publicadas pelo periódico muitas vezes parecem buscar situar o leitor como um 

espectador do evento, expressando determinado ponto de vista. O jornal, contudo, não 

deixa de valorizar também princípios de imparcialidade e objetividade – mostrando, por 

exemplo, a diversidade de posicionamentos sobre a temática, abordando a postura do 

governo, documentos de diferentes entidades que organizaram manifestação, ou o 

posicionamento de setores da oposição frente a elas.   

O fato de o Grupo Caldas Jr. possuir, além da Folha da Manhã, outros dois 

veículos diários, com linhas editoriais, estilos jornalísticos e públicos distintos, é 

importante para que possamos compreender esta postura – e as representações 

construídas pela FM. Dentro da estratégia empresarial do grupo Caldas, a FM deveria 

buscar um nicho mais específico de leitores: jovem e com um posicionamento político 

de esquerda e centro-esquerda. Talvez por isso o periódico pode “ousar” mais na forma 

e no conteúdo do que os demais veículos da empresa – e talvez da grande imprensa em 

geral. Caso não o fizesse poderia competir com os jornais da própria empresa – o que a 

motivaria a editar três periódicos diários semelhantes? Estratégia diferente adotou a 

Zero Hora: concentrou esforços em um único jornal que buscava abranger camadas 

mais amplas de público. 

A análise do fotojornalismo como fonte histórica traz importantes contribuições 

para refletirmos sobre as diferentes formas de participação da imprensa ao longo do 

período de transição para a democracia. Que visibilidades estes veículos de imprensa 

constroem acerca da atuação dos setores de oposição ao regime? Como eles dão a ver os 

diversos movimentos e atores sociais que emergem na cena política brasileira neste 

contexto e que promoveram intensas manifestações políticas reivindicando direitos e 

lutando pela democratização do país? 

A análise qualitativa que fiz das fotografias buscou trazer para o primeiro plano 

a expressão e a unicidade de cada composição. Procurei não me deter somente no par de 

questões: o quê mostram/o que não mostram essas imagens? E coloquei também como 

uma questão central: como elas mostram? “O que querem essas imagens”? Em minhas 
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análises, busquei deixar o mais claro possível para a leitora ou leitor os caminhos que 

trilhei. E reproduzi todas as imagens que analiso também por esse motivo. Em geral 

estamos pouco acostumados, como historiadores, a analisar e interpretar fotografias. E o 

caminho que segui trouxe suas dificuldades. A análise que segui foi uma dentre as 

possíveis. Mas acredito que explorar de forma qualitativa o lado mais expressivo da 

composição fotográfica, de forma integrada aos elementos de seu conteúdo, ajudam a 

analisar como, em cada caso, o fotojornalismo foi utilizado na construção de 

determinadas representações acerca da realidade.  

 

A análise de cada fotografia, contudo, foi só uma parte do processo. Também 

desenvolvi uma análise qualitativa dos aspectos encontrados no texto, manchetes e 

legendas das reportagens. Após analisar individualmente cada um desses elementos 

busquei refletir a respeito das narrativas (visuais e textuais) como um todo 

interrelacionado, visando compreender de que forma eles foram operacionalizados na 

construção de determinadas representações sobre as manifestações em cada caso 

analisado. E fi-lo tentando levar em conta as tensões existentes entre textos e 

fotografias, sem desprezar a autonomia das imagens fotográficas. A reflexão sobre 

questões editorias e estilísticas dos jornais investigados foi igualmente indispensável à 

pesquisa. Bem como a análise que desenvolvi acerca da atuação dos movimentos sociais 

e do contexto político, cultural, social e econômico da época – a partir da revisão 

bibliográfica sobre tais temáticas. Acredito que não levar em conta qualquer um dos 

aspectos acima comprometeria e muito a análise da construção das representações 

empreendida nesta dissertação.  

 

A história oral também se mostrou ferramenta fundamental para esta pesquisa, 

possibilitando a reflexão sobre o perfil dos repórteres fotográficos e o processo de 

produção do fotojornalismo nas empresas analisadas (as práticas produtivas, o lugar 

ocupado e as relações entre seus agentes, o percurso da imagem no jornal, aspectos 

relacionados à seleção das fotografia e ao trabalho do editor, especificidades da 

cobertura dessas manifestações). Como pensar a construção de representações sem 

considerar os sujeitos e práticas que a envolvem? Além disso, a análise do acervo 

fotográfico dos jornais se mostrou enriquecedora, contribuindo para pensar tanto o 

trabalho dos repórteres fotográficos na cobertura das manifestações quanto o processo 

de seleção das imagens para publicação.  
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Espero que esta dissertação também tenha podido contribuir com reflexões sobre 

o uso de imagens visuais não só como fontes, mas também como elemento narrativo 

para a escrita da história. E que o uso das imagens que aqui desenvolvi tenha tornado a 

leitura mais prazerosa. 

Por fim, algumas palavras sobre meu lugar de fala. A ideia de desenvolver esta 

dissertação surgiu no calor das jornadas de junho/julho de 2013. As manifestações que 

então eclodiram me fizeram, na época, ter esperanças de que as ruas poderiam voltar a 

ser um canal de importantes lutas sociais, e quem sabe contribuir no sentido de um 

aprofundamento da democracia brasileira. De lá pra cá, ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa, os meus humores – e os do país – mudaram bastante em relação a esta 

questão. E a minha esperança se transformou em temor. E o temor em Temer.  Há 

poucos meses passamos por um novo golpe de estado no Brasil. As manifestações que 

ocorreram nas ruas foram um importante canal de expressão política, tanto para os 

setores que apoiaram quanto para aqueles que foram contrários ao impedimento da 

presidente Dilma Rousseff. Tais episódios impõem a complexificação das reflexões 

acerca do papel que as ruas, como local de manifestação política, ocuparam e ocupam 

na história do país. Mas reforçam a atualidade da temática aqui desenvolvida. As 

distintas representações construídas por tais setores acerca dessas manifestações foram 

cruciais à legitimação do golpe. Parece-me importante analisar de que forma elas foram 

construídas. E fundamental refletir sobre a participação da grande mídia nessa 

conjuntura.  
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CRONOLOGIA 

 

1977 

Março   Greve de estudantes universitários no Rio de Janeiro e em São Paulo 

(PUC-Rio e PUC-SP). No dia 29 é realizada uma manifestação estudantil 

pelas ruas de São Paulo, promovida pelo DCE da USP. 

Abril  Governo federal fecha o Congresso Nacional e decreta uma série de 

medidas autoritárias que ficaram conhecidas como “pacote de abril”. 

Estudantes da UFRGS promovem mobilização contra o pacote de abril 

dentro do campus central da universidade. 

Maio  80 mil estudantes universitários da capital e interior paulista entram em 

greve no início do mês. No dia 5 de maio, cerca de 10 mil estudantes 

promovem manifestação pelas ruas de São Paulo. No dia 10 ocorre ato 

dos estudantes na PUC-RJ. No dia 19 ocorre o I Dia Nacional de Lutas 

pelas Liberdades Democráticas, com mobilizações em diversas cidades 

do país. No Rio Grande do Sul, as manifestações ocorreram dentro do 

Campus da UFRGS e UFPel. Em Brasília, reitor da UnB puniu 

estudantes que participaram do ato, fato que desencadeou uma greve 

estudantil na universidade.  

Junho Estudantes tentam organizar o III Encontro Nacional dos Estudantes, em 

Belo Horizonte (tendo entre outras pautas a tentativa da criação de uma 

Comissão Pró-UNE). A polícia impediu a realização do encontro. No dia 

15, estudantes promovem o II Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas. A visita de Rosalynn Carter, esposa do presidente 

estadunidense, impulsiona mobilizações em torno da questão dos Direitos 

Humanos no Brasil. No Congresso, discuti-se o projeto de lei para 

instituir o divórcio no Brasil, gerando manifestações pró e contra a 

medida.   

Julho  Em Brasília, 200 estudantes universitários são presos pela polícia e o 

reitor da UnB expulsa 31 estudantes grevistas. A SBPC lança nota em 

defesa da democracia. O MDB dá início a campanha pela realização de 

uma Assembleia Nacional Constituinte. 

Agosto  No dia 23 de ocorre o III Dia Nacional de Lutas pelas Liberdades 

Democráticas. Pela primeira vez desde a promulgação do AI-5, uma 

manifestação política contrária à ditadura toma as ruas do Rio Grande do 

Sul. 

Setembro É divulgado estudo sobre a fraude nos índices de inflação calculados pelo 

governo federal. Os Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC paulista e dos 

Bancários de diversas capitais brasileiras intensificam a mobilização pela 

reposição salarial. Estudantes tentam realizar o III ENE em São Paulo, 

sofrendo novamente com a repressão policial, que cerca a USP e invade o 

campus da PUC-SP. Estudantes da UFRGS promovem mobilização 
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dentro do campus central da universidade em repúdio a repressão ao III 

ENE. A FIERGS publica nota em apoio aos ideais da “Revolução” de 

março de 1964, e empresários gaúchos lançam monumento em 

homenagem a Castello Branco no Parque Moinhos de Vento, em Porto 

Alegre. 

Outubro  Mobilizações sindicais em torno do reajuste salarial e da luta pela 

liberdade sindical se fortalecem como pautas nos jornais Folha da Manhã 

e Zero Hora. Congresso dos Advogados do RS se posiciona pela volta do 

estado de direito. 

Novembro Associação dos Repórteres Fotográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-

RS) promove seminário para tratar da mobilização da categoria em torno 

do reconhecimento e valorização.  

Dezembro  Moradores da Vila Bom Jesus, de Porto Alegre, promovem manifestação 

pelas ruas da comunidade. Tem início a campanha pela libertação de 

Flávio Tavares, gaúcho preso no Uruguai. O IAB e a CPT lançam 

documento se posicionando pela redemocratização do país. 

 

1978 

Março No dia 28, estudantes promovem o Dia Nacional de Protestos, em 

memória aos 10 anos do assassinato do Estudante Edson Luiz pela 

polícia. No Rio Grande do Sul, a mobilização ocorreu na Assembleia 

Legislativa do estado. 

Abril É lançada a seção gaúcha do Comitê Brasileiro pela Anistia. O presidente 

do DCE da UFRGS, Cézar Alvarez, foi preso no campus da UFRGS 

quando colava cartaz da luta pela anistia. Ocorre a Semana Sindical 

Independente, promovida pela Comissão Intersindical do Rio Grande do 

Sul, integrada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos 

Bancários de Porto Alegre e outras 30 entidades de classe que vinham se 

mobilizando na oposição ao regime. 

Maio  Indígenas expulsam pequenos agricultores da reserva indígena de 

Nonoai, no noroeste gaúcho. Os colonos expulsos passam a reivindicar 

terras ao governo do estado. Metalúrgicos de São Paulo entram em greve 

e TRT decreta a ilegalidade do movimento. Ganha destaque a crise 

ambiental na praia do Hermenegildo, no sul do Rio Grande do Sul. 

Junho A FIESP pede ação do governo contra metalúrgicos grevistas. Residentes 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entram em greve. É criada a 

Frente Nacional pela Redemocratização. 

Julho  Colonos expulsos de Nonoai ocupam fazenda em Sarandi. Ferroviários 

entram em greve em Santa Maria. Médicos residentes entram em greve 

em diversas capitais brasileiras. 
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Agosto Governo discute mudanças nas regras de aumento salarial. É criado o 

Movimento Contra a Carestia em Porto Alegre, em reunião na FRACAB. 

Greve dos professores estaduais em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Mobilização popular no Campo da Tuca, na periferia de Porto Alegre, 

por melhores condições de vida e moradia. Operários da fábrica Wollens 

(vestuários) entram em greve em Porto Alegre. 

Setembro  Greves dos Bancários em São Paulo. Ocorre o I Congresso Nacional pela 

Anistia. No dia 6 ocorre manifestação estudantil no centro de Porto 

Alegre exigindo anistia e libertação de estudantes e militantes da 

Convergência Socialista. No dia 13, o DCE da UFRGS organiza nova 

manifestação pelas ruas de Porto Alegre exigindo anistia e libertação dos 

presos políticos. Setor Jovem do MDB e MFPA promovem ato pela 

anistia na ALERS  

Outubro Secundaristas lutam por eleições diretas na União Gaúcha dos Estudantes 

(UGES). FIERGS envia documento ao Ministério do Trabalho criticando 

a ocorrência de greves no país e exigindo medidas do governo para 

conter movimentos grevistas. Greve dos metalúrgicos em Minas e nova 

greve dos metalúrgicos em São Paulo. 

Novembro  Estudantes de Medicina da UFRGS promovem manifestação pelas ruas 

de Porto Alegre. Os uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias são 

sequestrados por agentes do DOPS em Porto Alegre. Ocorre eleições 

para deputados federal, estadual e senadores. O MDB promove, pela 

primeira vez, passeata-comício pelas ruas do centro de Porto Alegre.  

Dezembro O caso do sequestro dos uruguaios ganha ampla repercussão. Surge o 

movimento pela libertação de Flávia Schilling, gaúcha presa pela 

ditadura uruguaia. Tal movimento organiza coletas de fundos e 

manifestação pelas ruas do centro de Porto Alegre. Trabalhadores do 

Hospital Beneficência Portuguesa entram em greve em Porto Alegre. 

Manifestação popular pelas ruas da Vila Nazaré, também na capital 

gaúcha. 

 

1979 

Janeiro Manifestação popular pelas ruas da Vila Nova e Monte Cristo, em Porto 

Alegre. O sequestro dos uruguaios, a luta pela anistia e pela libertação de 

Flávia Schilling, o retorno de Leonel Brizola do exílio e a discussão 

entorno do fim do Bipartidarismo se tornam pautas importantes da Zero 

Hora e Folha da Manhã. 

Fevereiro  Manifestações pelas ruas de Passo Fundo em repúdio a morte de um 

jovem pela Brigada Militar. Manifestação popular pelas ruas da periferia 

de Canoas. Manifestação nas ruas da Vila Caiu do Ceu, em Porto Alegre.  

Março Lançamento da campanha pela libertação de Flávio Koutzii, gaúcho 

preso pela ditadura argentina. Greve dos trabalhadores da Souza Cruz, no 
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município de Santa Cruz do Sul. Greves estudantis na UFRGS. Greve 

dos professores estaduais e dos motoristas no Rio de Janeiro. Nova greve 

dos metalúrgicos no ABC paulista e em Minas Gerais. ADUFRGS inicia 

mobilização pelo retorno dos professores universitários expurgados pela 

ditadura. Movimento estudantil intensifica mobilizações pela 

reconstrução da UNE. 

Abril Greve do CPERS, contando com a adesão de 80 mil professores gaúchos. 

Greve dos trabalhadores da coleta de lixo e dos médicos residentes da 

Santa Casa, em Porto Alegre. Estudantes de Medicina da UFRGS 

promovem manifestação pelas ruas do centro da capital gaúcha. A 

FRACAB lança campanha pela libertação de “Nego Edu”, liderança 

comunitária do Campo da Tuca (Porto Alegre) presa pela polícia.  

Maio Militares expurgados pela ditadura promovem ato na ALERS. Fim dos 

decretos 477 e 288, que impunham severas restrições e punições a 

atuação política dos estudantes.  

Junho Associação dos moradores de 4 vilas de Alvorada promovem 

manifestação em frente ao Palácio Piratini, sede do governo estadual 

gaúcho. Moradores da Vila Sarandi promovem manifestação pelo centro 

de Porto Alegre. Na luta contra o despejo, moradores da Vila Respeito 

promovem manifestações pelas ruas da comunidade. Projeto de Lei de 

Anistia elaborado pelo executivo é encaminhado ao Congresso Nacional. 

O MFPA-RS e o CBA-RS promovem ato na ALERS em homenagem aos 

mortos e desaparecidos pela ditadura. Governo discute alterações na 

CLT. 

Julho Movimentos pela anistia se mobilizam em torno da discussão e 

proposição de emendas para a ampliação do projeto de Lei de Anistia 

elaborado pelo governo. Tem início a greve de fome dos presos políticos 

no Rio de Janeiro e de Pernambuco, em repúdio as restrições contidas no 

projeto de Lei de Anistia. Inicia a greve dos trabalhadores da construção 

civil de Belo Horizonte. A questão da extinção do bipartidarismo, da 

criação de novos partidos políticos e do retorno dos exilados ganham 

destaque na Zero Hora e Folha da Manhã. 

Agosto Intensas manifestações da greve dos trabalhadores da construção civil de 

Belo Horizonte. No dia 1º de agosto de 1979 os estudantes universitários 

porto-alegrenses fizeram uma manifestação pelo centro da cidade em 

solidariedade aos grevistas de Belo Horizonte e exigindo anistia ampla, 

geral e irrestrita. São deflagrados dezenas de greves no Rio Grande do 

Sul: Estudantes de Farmácia e Bioquímica da UFRGS; Estudantes da 

Unisinos; Mineiros de Charqueadas, Butiá, Minas do Leão e Candiota; 

Trabalhadores da construção civil de Porto Alegre, Guaíba, Montenegro, 

Triunfo, Pelotas e Bagé; Professores de São Sepé; Caminhoneiros de 

Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Carazinho, Santa Maria, Uruguaiana, 

Passo Fundo e Estrela; Madeireiros de Porto Alegre; Transporte Coletivo 

de Pelotas e Porto Alegre. Entre os dias 14 e 28 de agosto, trabalhadores 

da construção civil promovem 5 manifestações pelas ruas de Porto 

Alegre, a segunda delas reunindo 15 mil pessoas. No dia 17, ocorre no 
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centro de Porto Alegre manifestação estudantil pela anistia e em 

solidariedade à greve dos trabalhadores da construção civil. Movimento 

pela anistia promove manifestações pelo centro de Porto Alegre no dia 

14, Dia Nacional de Luta pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. Nova 

manifestação pela anistia no dia 22, data da votação da Lei de Anistia no 

Congresso. Projeto de Lei de Anistia (parcial, restrita e recíproca) 

elaborado pelo executivo é aprovado pelo congresso sem sofrer 

alterações significativas.  

Setembro Tem início a volta dos exilados. Leonel Brizola retorna ao Brasil. 

Intensificam-se as discussões em torno da reforma partidária e construção 

de novos partidos. Vigilantes entram em greve em Porto Alegre e 

promovem 3 manifestações pelas ruas do centro da cidade. Também em 

Bagé e Santa Cruz os vigilantes promovem greve.  Movimento grevista 

dos trabalhadores da Indústria do Calçado de Novo Hamburgo. 

Trabalhadoras e trabalhadores da Indústria do Vestuário de Porto Alegre 

entram em greve e promovem manifestação pelas ruas da capital gaúcha.  

É deflagrada a greve dos bancários em Porto Alegre, Santa Maria, Rio 

Grande, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Ijuí, 

Alegrete, Uruguaiana e Cruz Alta. Em Porto Alegre os bancários 

promovem 7 manifestações pelas ruas da cidade. Governo decreta a 

ilegalidade do movimento, destitui a diretoria do Sindicato dos Bancários 

e prende mais de uma dezena de lideranças sindicais. Após o término da 

greve, mais de 400 bancários foram demitidos.  

Outubro Ocorre em Salvador o 31º Congresso da União Nacional dos Estudantes e 

a UNE é reconstruída. 

Novembro Aprovação da lei de reforma partidária, abolindo o bipartidarismo. 

Dezembro É promulgada nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos, extinguindo o 

MDB e a ARENA e estipulando critérios para a organização de novos 

partidos políticos. 
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FONTES 

 

 Edições dos jornais Zero Hora e Folha da Manhã entre 1977 e 1979, Setor de 

Imprensa do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa; 

 Entrevista de história oral realizada por mim para esta dissertação: José Doval 

no “Bar do Alemão”, em Porto Alegre, dia 03/08/2016; João Carlos Rangel, em 

sua residência, Porto Alegre, dia 20/07/2016; Dirceu Gomes Chirivino, no 

Arquivo Fotográfico do jornal Correio do Povo, Porto Alegre, dia 21/06/2016; 

Gerson Schirmer, em sua residência, Porto Alegre, dia 18/06/2016; Luiz Ávila, 

na Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, dia 23/07/2016; Eduardo 

Antônio de Oliveira Tavares, em sua residência, Porto Alegre, dia 27/04/2016. 

 Acervos fotográficos dos jornais Correio do Povo e Zero Hora; 

 

 Acervos fotográficos particulares de: Antônio Vargas; Eduardo Tavares; Ricardo 

Chaves e José Doval; 

 

 Acervo particular dos cartunistas Eugênio Neves e Santiago; 

 

 Cartazes do Setor de Publicidade Museu de Comunicação Social Hipólito José 

da Costa; 

 

 Acervo do Movimento Feminino pela Anistia disponível no Acervo da Luta 

Contra a Ditadura, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul; 

 

 Acervo de imprensa sindical, disponíveis no Núcleo de Pesquisa Histórica-

UFRGS; 

 

 Acervo sobre o movimento estudantil - Museu da UFRGS.  

 

 Acervo Fotográfico do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul. 
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