
m livro necessá-
rio e bem escri-
to. Já era tempo. 
Não há outra ma-
neira de receber 
este História da 
Imprensa Paulis-
ta, do jornalista 
Oscar Pilagallo: 

* para começo de conversa, é preciso reconhe-
cer nele um valor essencial, que não é peque-
no. Em pouco mais de 300 páginas, autor con-
seguiu encadear, numa narrativa que escapa, 
com elegância, da linguagem um tanto enfado-
nha dos livros históricos, informações antes 
dispersas na poeira de dois séculos. Além dis-
so, traz revelações que ele mesmo apurou. Pa-

* ra as escolas de jornalismo, mais um título pa-
ra abibliografia obrigatória. Professores e estu-

* dantes ganham um roteiro mais atualizado pa-
ra compreender as origens e as contradições 

* que marcam a formação da imprensa em São 
Paulo. 

A espinha dorsal das virtudes dessa obra está 
na postura adotada por Pilagallo, de evitar pro-
selitismos ou o excesso de juízos de valor, para 
um lado ou para outro. O autor não cede à tenta-
ção de glorificar ou de crucificar jornais ou edi-
tores. Conta com clareza - e mesmo com frieza 
- o que coletou de relevante. Uns vão gostar, 
outros vão desgostar e apontar imprecisões, co-

mo de costume, mas o veio principal dos acon-
tecimentos que marcaram a evolução e a involu-
ção das redações paulistas passa pelas páginas 
desse volume. Em tempo: com esse lançamen-
to, a Publifolha, editora vinculada ao jornal Fo-
lha de S.Paulo, vem abrir um novo selo editorial, 
o Três Estrelas, dedicado a estudos de jornalis-
mo, que também nos chega em boa hora. 

Em sete capítulos, História da Imprensa Pau-
lista vai costurando curiosidades mais do que 
saborosas a esclarecimentos por vezes doloro-
sos. Entre as primeiras, temos o jornal que cir-
culou em 1823 na província de São Paulo, de 
nome O Paulista, cujos exemplares, um a um, 
eram copiados a mão. Ou a lembrança de que o 
escritor Euclides da Cunha, autor das reporta-
gens sobre a revolta de Canudos, que, na últi-
ma década do século 19, ajudaram a erguer a 
reputação deste diário, O Estado de S. Paulo, 
fundou um jornal marxista em 1899.0 nome 
não deixava dúvidas: O Proletário, publicado 
na cidade de São José dos Campos. 

Entre os esclarecimentos, que não são pou-
cos, um dos mais chocantes é aquele que dá o 
contexto histórico do as-
sassinato do diretor de 
jornalismo da TV Cultu-
ra, Vladimir Herzog, em 
1975. Como Pilagallo de-
monstra, amorte de Her-
zognão resultou dainicia-
tiva espontânea de meia 
dúzia de torturadores es-
túpidos, masdeuma cam-
panha mais ampla, que 
procurava caracterizar o jornalista como um 
agente indigno a serviço do comunismo. Histó-
ria da Imprensa Paulista anota que, poucos dias 
antes do crime, o jornalista Alberto Dines de-
nunciou essa campanha em sua coluna domini-
cal, "Jornal dos Jornais", na Folha. Como Dines 
mostrou, estava em marcha uma perseguição 
pública, liderada por um colunista do semaná-
rio ShoppingNews, que bradava contra a "infiltra-
ção comunista" na "TV Viet-Cultura". 

História da Imprensa Paulista também joga luz 
sobre um episódio que foi bastante debatido 
recentemente: o uso de caminhonetes da Folha 
de S.Paulo em ações de repressão armada contra 
ativistas de esquerda durante a ditadura militar. 
Um dado inequívoco - e este jábastante conhe-
cido - é que toda a elite da imprensa paulista 
apoiou o golpe com seus jornais, seu dinheiro e 

sua inteligência, quando havia. O emprego 
de carros da Folha, no entanto, em operações 
que mataram militantes de esquerda, ainda 
era uma passagem um tanto obscura. 

É verdade que, já em 2006, em A Trajetó-
ria de Octávio Frias de Oliveira, de Engel Pas-
choal, uma biografia autorizada do proprie-
tário da Folha, a informação já aparecia 
com todas as letras (quem quiser conferir, 
que vá à página 153 da segunda edição, publi-
cada em 2007). Agora, Pilagallo aprofunda 
o tema. Para isso, ouviu Otávio Frias Filho, 
diretor de redação, que afirma: "Depois de 
conversar com meu pai e até com gente 
que teve ligações com a guerrilha naquela 
época, eu diria que, sim, os caminhões de 
transporte da Folha foram usados por equi-
pes do Doi-Codi para fazer campanha e até 
para prender guerrilheiros, ou supostos 
guerrilheiros, mas tenho convicção de que 
isso foi feito à revelia do meu pai". 

Em diversas passagens, o leitor de Histó-
ria da Imprensa Paulista experimenta a sen-
sação de que o jornalismo deste Estado foi 

gerado e formatado 
por uma sucessão de 
conspirações, entre-
meadas por arrou-
bos utópicos. De um 
lado, estão as orques-
trações imundas, co-
mo essas que ataram 
jornais a ditadores, 
atentando contra as 
liberdades, contra a 

vida e contra a decência. De outro, os proje-
tos idealistas, como aqueles do século 19 
que pretendiam derrubar a monarquia e o 
regime da escravidão. 

No livro, a imprensa emerge como uma 
entidade engendrada pelo choque não en-
tre as classes, mas entre interesses políti-
cos. Bem sabemos que a imprensa é mais 
do que um subproduto da política: ela é 
uma realidade de mercado, entre outras 
coisas. Pilagallo, porém, preferiu apoiar 
sua narrativa no fio condutor que expõe os 
nexos entre jornais e poder. Não é tudo, 
por certo. Mas já é uma história e tanto. 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2012, Sabático, p. S3.




