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Funcionário da Biblioteca Nacional coleciona curiosidades colhidas em jornais alternativos 
 
O diabo nasceu em 11 de maio de 1975, em São Paulo. Mas não demorou nem uma semana 
para ser visto em Santo André, pulando telhados, pautando os dentes com um facão e 
pedindo copinhos de sangue. 
 
Está tudo registrado no jornal notícias populares, que, graças às agruras do bebê-diabo, 
teve as vendas duplicadas naquele mês. Quem conta é Bruno Brasil, de 23 anos, 
pesquisador da seção de Periódicos e Publicações Seriadas da Biblioteca Nacional. Ao fazer 
pesquisa sobre os jornais alternativos que circularam no Brasil durante a ditadura militar, 
ele de parou-se com um sem fim de pérolas entre bizarrices e momentos de fato 
memoráveis que contam uma espécie de história paralela da imprensa nacional. E o mais 
importante: que em sua grande maioria ainda não estão microfilmadas, o que faz com que 
sejam sérias candidatas ao esquecimento. 
 
Mais alternativos 
 
Mergulhado no lado B de nossa História recente, Brasil virou uma espécie de caçador de 
curiosidades da imprensa que, vale lembrar, completa 200 anos de Brasil este ano (o 
primeiro jornal publicado em solo nacional foi a Gazeta do Rio de Janeiro, cuja estréia 
consta de 10 de setembro de 1808). 
 
Algumas de suas constatações, sem previsão de outro destino a não ser alimentarem o 
banco de dados da instituição e a curiosidade do próprio pesquisador, têm importância 
histórica. É o caso da descoberta de que o número de veículos alternativos em circulação no 
Brasil durante a ditadura é muito maior do que aquele que tem sido considerado até então. 
Em vez dos cerca de 300 contabilizados pelos livros que abordam o tema, Bruno já 
registrou mais de 400. E olha que ele ainda não está nem perto de encerrar o trabalho. 
 
A explicação para essa diferença é o interior do país. As cidades pequenas produziram uma 
grande quantidade de títulos, que variam entre mimeógrafos e pequenos jornais impressos 
em offset  explica. 
 
Produtos de um jornalismo muitas vezes amador, eram lançados por garotadas de DCEs ou 
por pequenos grupos com ligações de esquerda, punks, poetas, feministas e homossexuais. 
 
A imprensa alternativa engloba muitas temáticas diferentes, que até entram em conflito. O 
pessoal ligado à contracultura, por exemplo, era visto como alienado pelos de esquerda. A 
diversidade desses jornais e enorme completa. 
 
Há até o caso do alternativo que defende veementemente a ditadura: o jornal 
ultraconservador Tribuna Universitária, Apesar do título jovial, detonava o esquerdismo, a 
liberdade de expressão e a própria juventude. 
 
 Na capa do exemplar de dezembro de 1983 eles questionam a própria liberdade de 
imprensa conta Bruno.  Foi o único jornal alternativo que eu vi defender, com unhas e 
dentes, a ditadura 
 
Sensacionalismo 
 
Enquanto isso, o funcionário da BN mostra orgulhoso os exemplares de Repórter, 
alternativo carioca que, segundo ele, tinha um gênero próprio, "sensacionalista beirando o 
pornográfico". E que, apesar disso, "representa bem o quanto esses periódicos elaboraram 
insurreições cultural e socialmente valiosas". 



 
Vejamos a capa do Repórter de fevereiro de 1979: ao lado da manchete de duplo sentido 
"Lésbicas metem o pau na repressão", uma fotomontagem com o rosto do presidente João 
Batista Figueiredo e o corpo da rainha Elizabeth. 
 
Um pouco antes, o PifPaf, do Millôr, havia sido fechado por fazer um trabalho parecido. Mas 
jornais do tipo popular, como o Repórter, acabavam sendo menos atingidos pela repressão 
conta Brasil. 
 
Em outras palavras: sensacionalismo e teor erótico disfarçavam a crítica política nesses 
tablóides, que ganharam o nome de "imprensa nanica". 
 
Outra descoberta importante da pesquisa está no quesito longevidade. Aos 28 anos, o jornal 
Cometa Itabirano, do interior de Minas, está em circulação até hoje: é o mais longevo título 
alternativo surgido durante a ditadura, conta o pesquisador. Desbanca até mesmo o 
Pasquim, mas, assim como o Repórter (cujos exemplares mais antigos já estão a ponto de 
esfarelar), não consta nos microfilmes da Biblioteca Nacional. 
 
Futebol de vedetes 
 
Além do relevante, há ainda o lado puramente curioso nas descobertas de Brasil  que, neste 
caso, ultrapassam o período ditatorial. Ele bateu os olhos, por exemplo, numa matéria 
sobre o campeonato de futebol formado exclusivamente por vedetes, noticiado pelo Jornal 
dos Sports em 1959; ou um protesto que Millôr Fernandes capitaneou na década de 1940, 
ao levar um monte de gente à Praia de Ipanema em trajes de gala, contra uma lei de 1916 
que proibia que banhistas saíssem da areia sem camisa: rendeu oito páginas de O Cruzeiro 
e a proibição caiu. 
 
Em tempo: o repórter que in, ventou o bebê-diabo mudou se para Manaus anos depois. Lá, 
noticiou o nascimento de outro rebento: o bebê-peixe. Outro sucesso.    
 

                         Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 ago. 2008. Economia, p. L4. 


