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RESUMO 

 

 

 

Reconstituindo a história de vida  e a trajetória profissional de José Nabantino 

Ramos, esta tese pretende demonstrar e compreender seu pioneirismo na 

modernização do complexo jornalístico conhecido como “Folhas”, bem como 

discernir o valor da contribuição que ele trouxe ao jornalismo brasileiro. Para 

tanto, o autor recorreu ao método da observação, valendo-se tanto da análise 

de documentos, consultando arquivos e bibliotecas, quanto da história oral, 

por intermédio de entrevistas não estruturadas. Desta maneira foi possível 

comprovar que Nabantino Ramos contribuiu de forma decisiva para a 

organização e sistematização do processo jornalístico brasileiro, buscando no 

jornalismo norte-americano a base para as mudanças que introduziu nos 

jornais do Grupo Folha de S.Paulo. 
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                                                        ABSTRACT 

 

 

 

Recompiling José Nabantino Ramos life and history track, the objective of this 

thesis is to showcase and understand his pioneer approach in the 

modernization of the newspaper complex known as “Folhas”, as well as to 

present the value of his contribution to the Brazilian press. To do this, the 

author adopted the observation approach, analyzing documents, consulting 

files and libraries, and also oral history, through non-structured interviews. 

This way it was possible to prove Nabantino Ramos decisively contribution to 

organize and systemize the Brazilian journalistic process, seeking in the 

North-American journalism the foundation for the changes introduced in the 

newspapers from Grupo Folha de S.Paulo. 
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                          1  INTRODUÇÃO                           
 

O jornalismo brasileiro no seu contexto histórico apresenta períodos 

importantíssimos sob o ponto de vista de transformações exigidas pelo mercado em cada 

época. Com isso, mostrou flexibilidade quanto às adaptações não somente relativas ao fazer 

jornalístico, como também, na estrutura organizacional dentro das redações. Desde o início 

do século XX foram vários os momentos que marcaram a performance dos veículos que já 

se destacavam no emergente mercado nacional. Embora com estrutura ainda modesta, os 

jornais apresentavam sinais de mudanças, estimulados pela presença dos imigrantes que 

fortaleciam o momento de reurbanização do país. 

E desse modo, foram surgindo personagens que contribuíram decisivamente para a 

expansão do jornalismo no Brasil.  Além dos grandes nomes da literatura, há outros ainda 

não reconhecidos que foram pioneiros na sistematização dos jornais, o que sem dúvida 

impulsionou os veículos a uma escala superior. Isso proporcionou ao país, uma nova visão, 

uma nova dinâmica no segmento das comunicações. Não somente o conteúdo era 

importante, mas também a estrutura que compunha o sistema, no fluxo das informações, 

nos padrões administrativos que tornaram jornais, até então modestos, em grandes 

empresas jornalísticas.  

Este trabalho, integrando o programa de pesquisas sobre personagens que fizeram 

História na Imprensa Brasileira, dirigido pelo Prof. Dr. José Marques de Melo 1, é resultado 

de observações realizadas em arquivos, redações, empresas, editoras e sindicatos no sentido 

de resgatar a trajetória de um jornalista emblemático. Nessa busca encontramos José 

Nabantino Ramos, um personagem que pode ser apontado como o modernizador da 

imprensa paulista. Isto, por ser reconhecidamente o pioneiro na organização de uma 

redação jornalística que, até então, não contava com uma disciplina adequada para 

encontrar rumos alternativos de um mercado emergente. Mas, quem era Nabantino Ramos ? 

Na verdade, apenas os profissionais de imprensa que trabalharam sob seu comando 

reconhecem nele um profissional importante e exigente que promoveu modificações 

radicais na redação das Folhas. 

___________________________________ 
1 Precederam este trabalho as teses de doutorado de Paulo da Rocha Dias sobre Carlos Rizzini, Rosemary 

Bars Mendez sobre Pompeu de Souza e Márcia Furtado sobre Danton Jobim. 



9 

 

Por intermédio de entrevistas e pesquisas documentais fomos montando 

gradativamente um perfil do advogado e jornalista. Ali estava um homem sistemático em 

seu cotidiano e mergulhado profundamente nos afazeres profissionais. Suas inquietações 

provinham de uma vida  pouco confortável, tendo em vista a responsabilidade de ajuda, 

logo cedo, o pai no comércio. Nabantino sempre mostrou uma grande necessidade de 

encontrar explicações plausíveis para o que acontecia ao seu redor. Esta ansiedade 

praticamente direcionou seu comportamento para o resta da vida.  Seus conflitos íntimos 

encontraram na psicanálise uma luz para uma melhor compreensão e aceitação das 

dificuldades, dos obstáculos que inevitavelmente surgiam à sua frente. Um homem de 

poucas palavras e muita ação. É dessa forma que podemos definir Nabantino Ramos.  

 O resgate de sua infância, no interior de São Paulo, e sua adolescência na Capital, 

conseguimos reconstituir por intermédio de um livro autobiográfico de seu irmão João 

Batista Ramos. Foi essa obra um ponto-chave na montagem de um verdadeiro  quebra-

cabeças dos primeiros 20 anos de Nabantino. Como todo menino do interior tinha ele seus 

sonhos, seus projetos de vencer na Capital. E venceu. 

A trajetória de Nabantino Ramos mostra um homem resoluto em suas ações, cuja 

disciplina foi a grande base na construção de sua vida social e profissional. Dois 

casamentos e dois filhos: a psicanalista Heloisa Moraes Ramos , do primeiro casamento, e 

José Nabantino Ramos Junior, do segundo. Na elaboração de detalhes da vida de 

Nabantino, conseguimos captar dos filhos a confirmação de que se tratava de um homem 

rigoroso, machista, à moda antiga, que notadamente traçava uma linha imaginária 

separando a vida social da profissional. Suas mulheres pouca influência tiveram nas 

decisões empresariais de Nabantino. Para os filhos, restou a figura de um homem abnegado 

ao trabalho que, a partir do momento que decidira por uma vida social mais saudável, fora 

acometido por uma grave enfermidade. 

Nas entrevistas e depoimentos, os profissionais de imprensa que trabalharam sob 

seu comando não relutaram em apontá- lo como o modernizador das Folhas.  Entre vários 

nomes importantes que estiveram ao lado de Nabantino Ramos no período 1945 a 1962, 

dois deles tivemos o prazer de conhecê-los e entrevistá-los pessoalmente: Moacyr Costa 

Correa e Mario Mazzei Guimarães. Com o primeiro, fizemos a entrevista na casa de 

repouso situada na Avenida Cupecê, região do Aeroporto. Conversamos pausadamente  



10 

 

durante duas horas. Apesar dos 82 anos, Correa fez questão de comentar seu encontro com 

Roberto Marinho, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Para ele, esse contato foi 

memorável e fundamental para a criação do caderno Folha Ilustrada, cuja idéia atribuiu a 

Nabantino Ramos.  

Há quem aponte Mario Mazzei Guimarães, hoje com 92 anos, como um dos grandes 

profissionais que passaram pelas Folhas. Sua performance é comparada a de Cláudio 

Abramo, um personagem importante no desenvolvimento do Projeto Folha no início da 

década de 1980. Numa manhã de inverno, Mazzei nos atendeu em seu apartamento no 

bairro da Aclimação, e não se furtou em relembrar passagens memoráveis pela Folha de 

S.Paulo. Na entrevista prévia, ele teve tempo para anotar em alguns papéis, os temas que 

gostaria de abordar. Somando-se a isso, recordou o dia em que deixou o cargo de redator-

chefe. Para Mazzei, depois de passar anos sob a liderança de Nabantino Ramos, seria 

impossível continuar no jornal na gestão de Otávio Frias. 

 Outros nomes importantes fazem parte da galeria de profissionais que integraram a 

equipe de Nabantino. Como por exemplo: José Reis, Hideo Onaga, Ruy Bloem, Hélio 

Pompeu, Clovis Queiroga, Alcides Ribeiro Meirelles, José Hamilton Ribeiro, Audálio 

Dantas, Roland Marinho Sierra, Emir Nogueira, etc. 

Nabantino Ramos iniciou um período de transformações que marcaram 

definitivamente a história do jornalismo brasileiro.  Nesse pioneirismo, ele promoveu a 

reestruturação dos jornais, colocando em prática as normas de redação que mudaram todo o 

perfil até então conhecido nas redações dos jornais brasileiros. Não foi apenas um 

aventureiro, atuando de forma aleatória no segmento jornalístico. Ele utilizou um sistema 

pragmático para mudar alguns dogmas utilizados na imprensa brasileira.  Na verdade, as 

implantações feitas na estrutura administrativa dos veículos provaram que os jornais 

brasileiros necessitavam, sim, de uma organização, de uma base sólida, a fim de que 

pudessem iniciar uma prospecção firme vislumbrando um futuro melhor em termos de 

mercado. Afinal, o rádio nos anos 20 surgia como um concorrente direto dos jornais , isto 

pelo imediatismo e dinamismo implementado na difusão das notícias. Brigar de igual para 

igual com o rádio era um desafio. Para isso, exigia-se muito mais do que a criatividade: 

uma organização. 
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A visão empresarial, o dinamismo de Nabantino Ramos proporcionaram fôlego 

durante a reformulação dos departamentos das Folhas, sob os olhares atônitos de 

profissionais que privilegiavam a improvisação como a base principal da criatividade. E 

dessa forma vivia a imprensa brasileira até o período de Nabantino. O advogado iniciava 

assim um novo empreendimento e, consequentemente, enfrentando desafios, protestos, 

acima de tudo de profissionais da imprensa que tinham fortes ligações com a história das 

Folhas. Além das Normas de Redação, do Programa de Ação das Folhas e as Ordens de 

Serviço, Nabantino também promoveu a ampliação do espaço físico dos jornais, 

centralizando a redação, a administração, publicidade e composição. Como se não bastasse, 

a aquisição de novos maquinários concedeu à empresa um passo importante rumo ao 

crescimento de mercado. 

O professor Marques de Melo lembra que a redemocratização do pais, em 1945, 

coincidiu com o inicio da gestão de Nabantino Ramos na empresa, que passou a chamar-se 

Empresa Folha da Manhã S.A.. “O projeto editorial aproximou-se do liberalismo do pós-

guera. Em 1949, criou-se o terceiro diário, a Folha da Tarde. A partir de 1950, os três 

jornais deixaram de ser os porta-vozes do capitalismo agrário e das oligarquias paulistas, 

voltando a defender os interesses das classes médias urbanas. Em 1960, os três jornais 

foram fundidos em um só, sob o nome de Folha de S.Paulo” (MARQUES DE MELO,  

2006, P. 188-189). 

 As iniciativas de Nabantino muito bem definidas na montagem de uma empresa 

industrial-burocrática, fatalmente encontraria obstáculos dentro das redações. Melhor 

dizendo, entre os jornalistas que acabaram deflagrando em 1961, uma greve, que nem o 

próprio Nabantino escaparia ileso. Impotente no sentido de controlar os protestos gerados 

pelo movimento grevista, e as dificuldades financeiras que começavam a surgir, ele optou 

por vender o jornal em agosto de 1962 aos empresários Octavio Frias de Oliveira e Carlos 

Caldeira Filho.  A trajetória de Nabantino Ramos como jornalista e empresário, ao mesmo 

tempo que proporciona temas para análises e debates na categoria, marca definitivamente 

uma época  importante na transformação do próprio jornalismo. Sua ousadia em mudar o 

sistema de trabalho nas redações e, paralelamente, impor normas que resultassem na 

melhoria da produção das matérias jornalísticas, demonstrou viabilidade no processo 

organizado dentro de um veiculo  de comunicação, abandonando de vez todo o glamour do 

jornalismo improvisado e boêmio. 
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1.1 Contexto 

 
A proposta deste trabalho nos encaminhou para uma prospecção de dados e 

informações no sentido de compreender e traçar um perfil do personagem Nabantino 

Ramos e o que ele representou de prático para o jornalismo brasileiro. O ponto fundamental 

desta pesquisa está no envolvimento de familiares e profissionais que dividiram o mesmo 

espaço e, assim, contribuíram para a criação de um sistema que revolucionou a imprensa 

escrita. Tornou-se importante o resgate de ações comportamentais,  proporcionando uma 

compreensão maior sobre as decisões e o modo de ser de Nabantino, em sua vida social e 

profissional. 

Além da performance de Nabantino Ramos, procuramos mostrar a necessidade de 

pesquisas que certamente enriquecerão o jornalismo brasileiro. Na verdade, o pioneiro 

nesse sentido é o professor José Marques de Melo, indiscutivelmente a maior autoridade 

nos estudos relacionados à mídia impressa. E é exatamente diante dessa linha, que Marques 

de Melo fez a montagem do cenário jornalístico, resgatando momentos importantes  não só 

dos veículos, mas dos personagens principais na história do jornalismo .  

 Consequentemente, o desenvolvimento deste trabalho é inspirado na iniciativa de 

Marques de Melo e pode, assim, servir de estímulo no surgimento de outras pesquisas que 

fortaleçam a galeria de nomes até então desconhecidos. Muitos foram os personagens que 

contribuíram ativamente para o surgimento de paradigmas importantes no segmento 

comunicacional, porém, poucos os verdadeiramente pesquisados e reverenciados.  

Contudo, é preciso lembrar que um trabalho biográfico sofre restrições por parte da 

área acadêmica, que nem sempre reconhece na história de vida de um personagem, o 

mesmo valor, por exemplo, que é dado nas universidades norte-americanas. Isso nos leva a  

destacar que o campo das ciências da comunicação vem enfrentando vários desafios ao 

longo de sua existência. A legitimação na área acadêmica se torna imprescindível, uma vez 

que embora as universidades latino-americanas tenham absorvido pesquisadores  e centros 

de pesquisa dos meios comunicacionais, somente no final  do século XX, os pesquisadores 

conseguiram o merecido reconhecimento institucional (MARQUES DE MELO, 2003). 
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As primeiras pesquisas de comunicação na América Latina surgem em ambientes 

tipicamente profissionais. São demandadas pelas emergentes indústrias culturais e 

constituem fatores decisivos para a formação das primeiras agências privadas 

dedicadas a estudos de opinião pública, audiência dos mass media ou persuasão 

dos consumidores. Mas também são estimuladas pelas polêmicas que surgem nas 

associações jornalísticas, encorajando alguns publicistas eruditos a explorar os 

documentos disponíveis sobre a memória do campo em sua dimensão sociopolítica 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 68).  

 
 De certa forma se constata, nesse período, a alavancagem para a produção de 

ensaios de grande valor histórico na identificação de fronteiras profissionais, ou ainda, na 

elaboração de perfis biográficos de seus atores privilegiados. No Brasil, figuram dois 

marcos cronológicos: em 1945, a publicação da primeira sondagem eleitoral pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatísticas (Ibope) ;  e em 1946, no lançamento do 

primeiro ensaio sobre imprensa e jornalismo, produzido por Carlos Rizzini,  intitulado “O 

livro, o jornal e a tipografia no Brasil”  (MARQUES DE MELO, 2003). 

 O período pós II Guerra Mundial tornou-se favorável à divulgação das idéias 

modernizadoras. Assim, pesquisadores profissionais, em grande parte vindos de áreas como 

sociologia, psicologia ou economia, passaram a formular estratégias industriais ou político-

eleitorais. Por outro lado, pesquisadores legitimados pela atividade jornalística ou artística, 

começaram a produzir trabalhos que possuíam características do rigor documental, 

“agendando o debate público sobre temas da comunicação política”  (MARQUES DE 

MELO, 2003, p, 69). 

 Somente em meados dos anos 60, as universidades passam a ser parte integrante 

desse novo cenário acadêmico. Mesmo assim, o aparecimento de modernas escolas de 

comunicação social não garante um compromisso sério com a pesquisa. Na verdade, o 

grande incentivo à pesquisa acadêmica aconteceu por parte do Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina (CIESPAL), criado pela Unesco, 

em Quito, no Equador. 
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Ali atuaram como difusores das modernas ciências da comunicação personalidades 

paradigmáticas como os norte-americanos Wayne Danielson, Wilbur Schramm, 

Raymond Nixon, John McNelly,  Paul Deutschamann, os franceses Jacques 

Kayser, Jacques Godechot, Joffre Dumazedier e Jacques Leauté, o alemão Gerhard 

Maletzke, o espanhol Juan Beneyto, o belga Roger Classe, o italiano Rovigati, o 

russo Kachaturov, etc. A eles se agregam pioneiros pesquisadores latino-

americanos como Danton Jobim, Luiz Beltrão, Edgardo Rios, Ramon Cortez 

Ponce, Jorge Fernandez e Ramiro Samaniego ( MARQUES DE MELO, 2003, p. 

70 ). 

 

 

 No triênio 96-98, as Ciências da Comunicação no Brasil completaram seu 

cinqüentenário. E durante esse período, várias iniciativas importantes surgiram nos setores 

do ensino e da pesquisa, sendo decisivas para o aparecimento de entidades que na década 

de 60, fixariam a imagem acadêmica à comunicação. Essa comunidade acadêmica, 

portanto, estimularia na década de 70, a criação das primeiras sociedades de pesquisadores 

da área, como por exemplo, a ABEPEC (1972), a INTERCOM (1977); e nas décadas 

seguintes, a ABECOM (1984) e COMPÓS (1991)   (MARQUES DE MELO, 2003). Com a 

instituição do novo campo do saber, tornou-se pertinente oferecer às novas gerações um 

panorama histórico no sentido de estimular  “a acumulação orgânica de experiências, 

evitando-se a repetição de etapas já percorridas mas que escapam muitas vezes à percepção 

dos pesquisadores neófitos” ( MARQUES DE MELO, 2003, p. 250 ). 

 Diante disso, o resgate da memória passou a desempenhar um papel fundamental na 

consolidação de uma comunidade acadêmica.  Já se constatou uma evolução importante 

com o surgimento da INTERCOM. Enquanto os inventários bibliográficos transformaram-

se em um acervo importante a ser explorado pelos analistas dos objetos temáticos,  “o perfil 

sociográfico dos pesquisadores da área permite identificar as singularidades ocupacionais e 

geracionais da emergente comunidade acadêmica. Até mesmo a gênese dos espaços 

institucionais que abrigam os cientistas da comunicação começou a ser delineada” 

(MARQUES DE MELO, 2003, p. 250 ). Desse modo, é importante salientar as tendências 

em se compreender as interações entre a universidade (que forma os profissionais da 

comunicação) e o mercado de trabalho. Além disso, um outro ponto pode ser agregado a 

esses fatores: a difusão  dos paradigmas da escola latino-americana nas universidades  
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brasileiras. “Falta, agora, sistematizar a composição da referida comunidade a partir dos 

indicadores institucionais, empreendendo-se seu mapeamento e a reconstituição das 

histórias de vida de seus protagonistas” ( MARQUES DE MELO, 2003, p. 251 ) 

 A Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, instalada na 

Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 

coordenação do professor Marques de Melo, vem promovendo a reconstituição das 

histórias de vida de destacados cientistas. 

 

Trata-se de esforço empreendido em duas etapas: a) elaboração de perfis 

biográficos dos principais cientistas brasileiros da comunicação; b) coleta de 

depoimentos desses protagonistas, a maioria dos quais ainda está viva e em plena 

atividade intelectual. Esse conjunto de elementos vem ensejando o registro de 

informações primárias a serem posteriormente trabalhadas pelos historiadores do 

campo. Trata-se em realidade da formação de um banco de dados capaz de dar 

conta da gênese de um núcleo científico em processo de construção/legitimação na 

sociedade brasileira (MARQUES DE MELO, 2003,  p. 253 ). 

 

 A pesquisa da comunicação rapidamente vai adquirindo nos paises do primeiro 

mundo, a legitimidade acadêmica. Todavia, no Brasil, ainda existe uma hesitação sobre a 

cientificidade dos estudos produzidos pelos comunicadores sociais. “Estes assumem um 

comportamento “envergonhado” diante dos objetos que pesquisam e procuram se ancorar 

nos referenciais das disciplinas limítrofes, “parodiando” estudos sociológicos, políticos ou 

lingüísticos”  ( MARQUES DE MELO,  1991,  p. 97 ). 

 Com isso, surgiu um desafio à pesquisa brasileira de comunicação, que é assimilar o 

modelo que determinou a configuração de um campo autônomo do conhecimento nos 

países desenvolvidos. Em resumo, isso significa reunir pesquisadores das áreas de ciências 

humanas e ciências da comunicação, para descrever, compreender e interpretar os 

fenômenos inerentes à produção simbólica que acontece nos mass media e  nos folk media.  

“A experiência internacional tem demonstrado que não há sentido em estabelecer a 

dicotomia entre pesquisador profissional X pesquisador acadêmico. O pesquisador 

científico é um só, independente do seu espaço de atuação. Quer ele trabalhe na empresa,  
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no governo, na universidade ou nos momentos sociais, sua competência científica constitui 

o único instrumento de legitimação social”   (MARQUES DE MELO, 1991, p. 98 ). 

 O desempenho da pesquisa e do pesquisador antevê, naturalmente, uma diferença 

entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa da comunicação é uma atividade 

de pesquisa aplicada. Portanto, a formação do pesquisador requer um conhecimento 

competente do objeto a ser estudado (jornalismo, propaganda, cinema, ficção televisual, 

etc) e um domínio da metodologia científica e dos instrumentos peculiares à sua 

compreensão. Dessa forma, não é aconselhável a formação de um pesquisador da 

comunicação que se restrinja ao domínio do referencial metodológico, desconhecendo  os 

processos que envolvem o funcionamento das indústrias culturais. “Tampouco é plausível 

formar um pesquisador competente na estrutura comunicacional sem dispor de um 

embasamento teórico/metodológico capaz de elucidar os fenômenos socioculturais 

determinados pela indústria da informação e do lazer. O equilíbrio entre as duas 

competências é indispensável para formar pesquisadores capazes” ( MARQUES DE 

MELO, 1991, p. 98 ). 
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1.2  Metodologia 
 

A proposta do nosso projeto vai de encontro às necessidades relacionadas à  Escola 

latino-americana de comunicação (ELACOM), que é o de contribuir para uma integração 

progressiva entre academia e mercado. Consideramos pertinente o levantamento da história 

de vida de personagens que marcaram a história da imprensa no Brasil. No caso de 

Nabantino Ramos, elaboramos uma narrativa sobre sua história de vida, e destacando suas 

importantes contribuições ao jornalismo brasileiro. Isso nos levou a um trabalho de 

identificação de um período que marcou a transição de um jornalismo dotado de 

improvisação para uma estrutura moldada pela lógica empresarial. Portanto, um sistema do 

fazer jornalístico organizado e administrativamente coerente com a perspectiva que se 

vislumbrava na realidade sócio-econômica do país.  Ou seja, abandonar o modelo primário 

de gestão empresarial e partir em direção às reformulações que se faziam necessárias 

mediante a uma tecnologia moderna e dinâmica. 

 Para uma melhor visualização desse parâmetro metodológico que idealizamos para 

o projeto, cabe ressaltar que “a biografia, por muito tempo, foi vista como o modelo de 

história tradicional, mais propensa à apologia do que à análise, mais preocupada com os 

fatos do que com as grandes estruturas socioeconômicas, políticas e culturais.” (SCHMIDT,  

Benito Bisso, “Luz e Papel, Realidade e Imaginação: As Biografias na História, no 

Jornalismo, Na Literatura e no Cinema”. In: SCHMIDT, Benito Bisso (Org.), 2000, p.49). 

 Todavia, esse panorama modificou-se e os estudos biográficos adquiriram hoje o 

primeiro plano da historiografia internacional, inclusive aqui no Brasil.  De acordo com 

Roger Chartier   (apud  SCHMIDT, 2000, p.51 ), em sua análise sobre a historiografia 

atual, “o objeto da história(...) não são, ou não são mais, as estruturas e os mecanismos que 

regulam, fora de qualquer controle subjetivo, as relações sociais, e sim as racionalidades e 

as estratégias acionadas pelas comunidades, as parentelas, as famílias, os indivíduos”.  

Diante disso, pode-se observar que o retorno da biografia, não tem simplesmente o 

significado de uma retomada de um gênero “velho”. Mas, está inserido nesse 

acontecimento um processo de profunda transformação das bases teórico-metodológicas da  

disciplina, o que leva a repensar questões clássicas como, a relação indivíduo/sociedade, as 

formas narrativas do conhecimento histórico, etc. (SCHMIDT, 2000). 

 



18 

 

 Uma das premissas do nosso projeto foi a pesquisa bibliográfica e documental, - 

publicações como artigos, comentários e documentos em geral  -,  pois entendemos ser de 

fundamental importância para um levantamento sobre a relação indivíduo/sociedade e, 

consequentemente, a organização de narrativas de vida.  

 

Nas biografias jornalísticas, a pesquisa documental também tem um peso 

relevante. Fernando Moraes, por exemplo, realizou uma minuciosa investigação 

para reconstruir a trajetória de Chato: consultou jornais, fotografias, documentos 

oficiais e sobretudo valeu-se de numerosas entrevistas (184 ao todo), embora essas 

fontes não sejam citadas ao longo do texto, aparecendo apenas no final do livro 

(SCHMIDT, 2000, p.68 ) 

  

 O formato narrativo e a ordem cronológica fizeram parte da elaboração e 

organização do nosso trabalho. Com isso procuramos reconstituir a trajetória do 

personagem, como também, estabelecer as relações temporais entre acontecimentos e 

história individual. 

 

Uma biografia sempre  narra acontecimentos. Começa com a data e o local de 

nascimento e pode terminar com a data da morte, acontecimentos ligados a um tempo 

e a um lugar de uma experiência singular. Jacques Lê Goff, ao discutir as questões 

que devem ser levadas em consideração na construção de uma biografia histórica, 

recomenda que ela seja montada, num certo sentido, como narração de uma vida que 

se articula em torno de centos acontecimentos individuais ou coletivos. Segundo esse 

autor, uma biografia que não é baseada em acontecimentos não tem sentido 

(ABREU, Alzira Alves de. Dicionário Biográfico: A organização de um saber. In: 

SCHMIDT, Benito Bisso (Org.), 2000, os. 81-82 ) 

 

 

 O fator histórico tornou-se importante para a reunião de dados do passado que 

possam, evidentemente, esclarecer aspectos ocorridos no presente, ou ainda, que sejam 

detectados como a base de benefícios e outros argumentos positivos que tenha dado 

sustentação à uma estrutura administrativa vigente. Não somente os aspectos sociais do 

personagem foram analisados e ressaltados, como também, todo um contexto que mostrou a 

evolução do jornal em pauta , ou mesmo, do jornalismo brasileiro. Portanto, além da  
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pesquisa documental  na reconstrução da vida de Nabantino Ramos, priorizamos as 

entrevistas que nos aproximaram de sua atividade jornalística. Assim pudemos analisar e 

compreender melhor seus projetos e idealizações à frente das Folhas.  

 

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de 

interpenetração informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, 

sociais; pode também servir à pluralização de vozes e á distribuição democrática da 

informação. Em todos estes ou outros usos das Ciências Humanas, constitui sempre, 

um meio cujo fim é o inter-relacionamento humano ( MEDINA, Cremilda, 1995, p.8)  

 

 Por intermédio de uma técnica dinâmica e flexível, a entrevista em profundidade 

serviu para a captação de uma realidade tanto para as questões referentes ao íntimo do 

entrevistado como para a descrição de processos nos quais ele está ou esteve envolvido  ( 

DUARTE, Jorge. Entrevista em profundidade. In: DUARTE, Jorge e BARROS, Antonio 

(Orgs.) Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, 2005, p. 64 ). 

 

As entrevistas em profundidade são geralmente individuais, embora seja possível, 

por exemplo, entrevistar duas fontes em conjunto. As entrevistas são classificadas 

com grande variedade de tipologias, geralmente caracterizadas como abertas, semi-

abertas e fechadas, originárias, respectivamente, de questões não estruturadas, semi-

estruturadas e estruturadas  (DUARTE e BARROS, 2005, p. 64)  

 

A visão de Nabantino Ramos procuramos mostrar por intermédio de 

documentações, artigos, publicações e ainda, nas fontes primárias e secundárias 

importantes para a montagem de sua trajetória de vida e profissional. E dentro dessa 

retrospectiva coube ainda a avaliação crítica dos acontecimentos narrados e, acima de tudo, 

as necessidades da imprensa brasileira na época, que justificaram o papel de Nabantino 

como o personagem que mudou o rumo de um jornal, hoje apontado como um dos mais 

importantes da América Latina. Nesse contexto pretendemos atingir a clareza da função 

exercida por Nabantino Ramos no jornalismo brasileiro. 
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1.3   Estrutura 
  

 No primeiro capítulo resgatamos períodos da fa mília Ramos,  a partir de Queluz até 

o estabelecimento na cidade de Bauru, onde Nabantino deu os primeiros passos na área 

comercial. Sobre os problemas na estrutura familiar, as dificuldades financeiras, 

conseguimos captar informações a partir do livro autobiográfico “Agostinho, o intruso”, de 

João Baptista Ramos. Na seqüência realizamos entrevistas com os filhos Heloisa e José 

Nabantino Ramos Junior. O perfil traçado por ambos mostrou um homem extremamente 

sério e concentrado em seus deveres profissionais. Por isso, não tinha uma vida social 

prazerosa e sequer uma convivência equilibrada com os dois filhos. Além disso, Nabantino 

tinha conflitos íntimos, desde a infância e, segundo ele, a psicanálise foi a “válvula de 

escape” para os seus problemas. 

 Para o capítulo dois, recuperamos por intermédio de entrevistas vários momentos 

importantes da modernização implantada por Nabantino Ramos. A criação das Normas e 

Programas, relacionamento com os jornalistas e os incentivos que colocou em prática para 

transformar os jornais Folha da Manhã e Folha da Noite como referências da imprensa 

paulistana. Os grandes nomes do jornalismo passaram pela empresa, alguns dos quais, 

notabilizaram-se na elaboração de reportagens premiadas. Ainda nesse capítulo, 

consideramos importante uma síntese sobre o inicio das Folhas, primeiramente com Olival 

Costa e Pedro Cunha e, em seguida, com Octaviano Alves de Lima. Os dois primeiros eram 

jornalistas que se aventuraram num empreendimento, sem ter muita experiência da 

estrutura empresarial. Na década de 20,  tinha início um movimento de reurbanização no 

país e o próprio mercado já se preparava para uma transformação na área industrial. Alves 

de Lima, por sua vez, era um empresário, ligado ao setor rural, que decidiu assumir o 

comando das Folhas, em janeiro de 1931, ao lado de Diógenes de Lemos Azevedo, 

Guilherme de Almeida e Rubens Amaral. Essa diretoria permaneceu até março de 1945 

quando foi concretizada a venda para Nabantino Ramos, que contava com os sócios Alcides 

Ribeiro Meirelles e Clóvis Queiroga.  

 O aspecto ético e nacionalista de Nabantino Ramos procuramos mostrar  no capítulo 

três com uma análise sobre o Programa de Ações e Carta de Princípios. Na verdade, 

Nabantino tentou traçar parâmetros que proporcionassem aos jornais uma linha editorial 
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 pluralista e apartidária. Com isso, ele visou novos leitores e trabalhar os jornais dentro de 

um âmbito mais popular. Ou seja, provocar a proximidade com a população, dando ênfase 

ao noticiário local e regional.  Portanto, um espaço importante que deu novo impulso aos 

jornais por intermédio de campanhas ressaltando a cidadania e o bem-estar da população. 

 No capítulo quatro, fizemos uma análise da publicação mais importante de 

Nabantino Ramos, o livro Jornalismo: Dicionário Enciclopédico. Ele dividiu o resultado da 

obra com todos os seus sócios, amigos e companheiros das Folhas. Segundo ele, sem essas 

contribuições não seria possível estruturar esse tipo de trabalho que contou com verbetes 

criados a partir das Normas de Trabalho da Divisão de Redação. Consideramos esse livro 

uma referência na história do jornalismo, já que a partir dele foram possíveis  outros 

projetos implantados nas Folhas pelos sucessores de Nabantino Ramos. Os verbetes reúnem 

características importantes da prática jornalística, embora saibamos que a origem das regras 

e normas procedem dos Estados Unidos e Europa. Um homem de poucas palavras e de 

muita ação. Um profissional que prezava a ética e transparência. Nabantino era sistemático 

e sem ostentação. Ao deixar as Folhas em 1962, procurou isolar-se em Londres onde 

realizou vários pesquisas, estudos e  produziu alguns livros. Na volta, retomou as aulas em 

Direito da Universidade de São Francisco. Mesmo paralítico – em razão de um câncer na 

próstata -,  Nabantino exerceu durante oito anos  um cargo diretivo na  Caixa Econômica 

Estadual.   
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                                               2  CAPITULO  I 

                                        HISTÓRIA DE VIDA 

 

O jornalista e advogado José Nabantino Ramos, primeiro filho do casal José Ramos 

de Paula e Maria da Conceição Arantes Ramos,  nasceu na cidade de Queluz, à beira do rio 

Paraíba, na  divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Dificuldades financeiras fizeram 

com que a família Ramos deixasse Queluz, em 1918, rumo a Bauru, interior de São Paulo, 

para tentar uma nova vida. Em Bauru, José Ramos procurou se estabelecer e prosperou 

rapidamente com a Casa Garcia, de secos e molhados. Lá, nasceram outros dois filhos Luis 

Paulo Ramos e Mariinha. Além disso, ele já contava com o primogênito Nabantino e o 

segundo filho João Batista Ramos para o trabalho no estabelecimento comercial, como 

também, outros afazeres domésticos. 

Sob uma educação rígida e conservadora, Nabantino  despontava como um garoto 

prodígio, pois era ele o escolhido para alguns serviços fora da cidade. Isso fez com que 

Nabantino morasse na capital paulista por um curto período, junto com sua mãe Maria da 

Conceição,  na rua Albuquerque Lins, em Higienópolis. Diferentemente da paz que na 

época reinava em Bauru,  Nabantino se defrontou com uma vida mais agitada em São 

Paulo.  Para ele, tudo era novidade, o ranger dos bondes nos trilhos, as ruas todas calçadas, 

automóveis ziguezagueando sem parar e o trotar de cavalos puxando carroças sobre as 

pedras do calçamento. 

Na autobiografia intitulada “Agostinho, o intruso”, o irmão João Batista relata 

vários momentos da infância vivida por eles em Bauru e em São Paulo. Como por exemplo, 

os memoráveis “rachas” de bola nos campinhos da Praça Marechal Deodoro, e outros da 

alameda Barros e avenida Pacaembu. Para os dois irmãos, Friedenreich, do São Paulo, era o 

ídolo e a principal inspiração nas partidas de futebol contra moleques de outros bairros. 

Mas, a  competição entre eles tornou-se inevitável, a partir do momento que Nabantino era 

o escolhido  e elogiado tanto na escola como na ajuda que prestava ao pai no armazém de 

secos e molhados.  
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O pai José Ramos, um espírita convicto, frequentemente reunia amigos para sessões 

de espiritismo ou ainda para trocar idéias a respeito da doutrina. O machismo de José 

Ramos chegava a incomodar os filhos, já que a mãe resignava-se na vida de dona de casa 

com mil ocupações.  O trabalho era a qualidade principal de José Ramos, e 

consequentemente, Nabantino teve a quem puxar. Ele próprio, aos poucos, foi tendo 

ascensão sobre o irmão, e não foram poucas as vezes que cobrava responsabilidade de João 

Batista com relação aos atrasos. Nabantino não admitia negligência. Esse rigor, “absorveu” 

de seu pai, pois ele mesmo fora vítima de várias chicotadas por desobediência. 

Com a prosperidade no comércio, José Ramos entendia que seus filhos ficariam 

ricos rapidamente se aprendessem a trabalhar no balcão, e não teriam necessidade de 

diploma algum. Todavia, aos 15 anos, Nabantino desembarcou em São Paulo para 

continuar os estudos no Colégio Mackenzie, em regime de internato. No livro, João Batista 

narra a decepção do irmão ao se deparar com a sujeira que era obrigado a suportar no 

dormitório e nos corredores do colégio. Apesar do bom desempenho no curso de admissão 

para o ginásio, Nabantino não gostava da instituição. Ele reclamava da “vida espremida, 

sem liberdade alguma,  tudo com hora certa e debaixo do toque de sino”. Mesmo assim, ia 

vivendo como podia, a fim de satisfazer o desejo dos pais. Em uma das cartas que enviara à 

família, relatou que “o diretor implicara com ele, isolando-o no sótão do edifício. Pior 

ainda: o diretor do colégio pusera-o no sótão porque descobrira que ele era filho de 

espírita”... Isso foi a gota d`água para o pai que, revoltado, esbravejou que não iria tolerar 

tamanha ofensa à liberdade religiosa e ordenou que Nabantino retornasse imediatamente à 

Bauru. 

Algum tempo depois, estava de volta a São Paulo, junto com a mãe, para morar 

numa pensão de família. Ele iria prosseguir os estudos, já que fora admitido no concorrido 

exame para o Ginásio do Estado. Com o dinheiro arrecadado com a venda de imóveis em 

Bauru, Nabantino, João Batista e a mãe Maria da Conceição, alugaram uma casa na rua 

Apa, nos Campos Elíseos, enquanto o pai José Ramos decidiu permanecer em Bauru para 

continuar os negócios. Nabantino, aos poucos, foi sendo o responsável pelos negócios da 

família em São Paulo , e mudaram-se em seguida para a rua dos Caetés, em Perdizes.  
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Em São Paulo, com 20 anos, começou a trabalhar em um escritório de advocacia, 

como datilógrafo e solicitador. Ele já se preparava para o vestibular em Direito, mas ao 

mesmo tempo curtia uma namorada, pois entendia que era hora de se casar. Segundo seu 

irmão João Batista, Nabantino “não tinha jeito para freqüentar mulheres da vida”. Tudo 

para ele era sério.  Era um rapaz de poucas palavras, e de difícil relacionamento. “Algumas 

vezes, mostrava-se afável, conversando sobre vários assuntos, mas em regra era ríspido no 

trato com a família. Discordar dele, era discussão na certa”. Contudo, o apoio financeiro 

que recebera do pai, permitiu a ele – já no primeiro ano de Direito - tornar-se sócio do 

escritório de advocacia. Começou a ganhar sucessivas causas, nome e dinheiro. Mas, a vida 

era algo muito sério para ele. Diversão nem pensar, o trabalho estava em primeiro lugar. 

Uma forte gripe com tosses impertinentes e febre, preocupou Nabantino ao receber o 

diagnóstico médico: pleurisia. O tratamento tinha que ser feito em Campos do Jordão. Lá, 

hospedou-se na residência de um casal de alemães. A pleurisia desaparecera em seis meses, 

mas o tratamento teve de ser concretizado em Belo Horizonte. Na capital mineira, foi 

internado em um sanatório, onde envolvido por uma forte depressão, chegou a pensar em 

suicídio. 

Em 1932, já recuperado da doença, Nabantino passou a morar com o irmão João 

Batista, em uma pensão da rua Martiniano de Carvalho.  Foi nessa época que ele descobriu 

a psicanálise. Ele atribuía sua doença a uma neurose, um mal da alma. Freud era para ele 

um gênio. Dizia ao irmão: “No meu caso, por exemplo, há três anos os médicos me 

receitam remédios e clima de montanha para o pulmão. Na realidade, nada ou quase nada 

tenho no peito. O que tenho é basicamente uma neurose”. Ele prosseguiu nas explicações: 

“Freud provou que há muito , doença psíquica não é conseqüência de nenhuma lesão 

somática.  Os médicos já me consideram restabelecido. Entretanto, eu não me sinto curado. 

A minha tuberculose deve ter uma causa psíquica, de raiz infantil. Fui o primeiro filho. 

Logo depois nasceu você (João Batista)...Você roubou-me os afetos de mamãe, que me 

passou, sem mais nem menos, para o colo da tia Marocas. Sofr í com o choque e me apeguei 

ao papai. Passei a vida procurando identificar-me com ele, copiando-o no trabalho”. 
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Para Nabantino, os pais eram os responsáveis pela sua doença, embora não tivessem 

agido conscientemente.  Ele destacou que a tuberculose era fruto do fanatismo pelo  

trabalho. Portanto, somente quando atingisse as causas profundas do seu comportamento  

neurótico, é que estaria curado totalmente. Em 1933, já formado em Direito, Nabantino 

casou-se e foi morar novamente em Bauru.  Numa conversa com João Batista, ele confessa: 

“A ansiedade infantil marcou o ritmo do meu comportamento para o resto da vida. Moço e 

fora de casa, continuei a ser o mesmo escravo do trabalho. Ao principiar minha vida 

profissional, aos 20 anos, ainda estudante, parecia querer conquistar o mundo. O excesso de 

trabalho, resfriados, uma febrícula, jogaram-me em Campos do Jordão e Belo Horizonte, 

por três longos anos. A perda do primeiro lugar, junto de mamãe, tornou-me hostil às 

mulheres. Fiquei noivo pela necessidade que tinha de resolver o problema do sexo. Escolhi 

como companheira uma criatura que tinha justamente traços marcantes da personalidade de 

mamãe. Eu a desejava para esposa, mas um outro sentimento, igualmente forte, me fazia 

hostilizá-la. Precisava, queria casar e, ao mesmo tempo, repelia a idéia”. Nabantino 

reconhecia na mãe, porém, uma heroína, mas à moda antiga. Na verdade, os 20 anos de 

doutrina e divã psicanalíticos, fizeram Nabantino evoluir de uma religião espiritualista para 

uma posição agnóstica. O aluguel de apartamento na rua Dom José de Barros, em São 

Paulo, foi o início de uma nova fase na vida de Nabantino. Na sala da frente passou a 

funcionar seu escritório de advocacia, porém, eram constantes as idas e vindas entre São 

Paulo e Bauru, onde ainda continuava com o escritório. Tempos depois, concentrou seu 

trabalho em São Paulo adquirindo um outro escritório na rua XV de Novembro, próximo à 

praça da Sé.  O êxito como advogado permitiu alçar novos vôos. Daí, não demorou muito 

para  chegar ao comando da empresa jornalística Folha da Manhã. 
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       2.1  A FAMÍLIA RAMOS: NABANTINO, O PAI E OS FILHOS 

 

A psicanalista Heloisa Moraes Ramos, filha do primeiro casamento de Nabantino 

com Raquel de Moraes, lembra de seu pai como um homem educado com normas rígidas e 

dessa forma criou também seus filhos. Apesar de ser rico, Nabantino não permitia luxos e 

extravagâncias. Segundo Heloisa, a boa condição de vida aparecia, sim, nos bons colégios 

que eles freqüentavam. “Meu pai acreditava que as pessoas só poderiam progredir por 

intermédio dos estudos e do trabalho”. Ela via o pai como um homem inteligente, culto, 

estudioso e sempre envolvido completamente nos projetos que pretendia realizar.  

Nabantino vivia para o trabalho, e não para a família. “A própria vida social dele era 

em função da vida profissiona l. Não ia ao cinema, teatro, etc. Quando se apresentava era 

sempre como jornalista e empresário. Enfim, era um homem fundamentalmente dedicado 

ao trabalho”, explica a psicanalista. Ela destaca que era difícil a convivência com o pai, 

acima de tudo, porque o horário de jornalista já na época era incomum. “Ele saía de casa às 

seis horas da manhã e voltava à meia-noite. Era permanentemente visto no seu escritório, 

trabalhando, estudando”... 

Uma outra paixão de Nabantino, conforme Heloisa, era a psicanálise. Apesar do tom 

religioso da família, Nabantino era ateu declarado. O envolvimento com a psicanálise 

aconteceu por ele ser um homem curioso e interessado em resolver seus conflitos íntimos. 

“Meu pai começou a ler Freud antes de haver psicanálise no Brasil. E nem havia 

psicanalistas em São Paulo. Ele ia ao Rio de Janeiro, de trem,  para fazer sessões de análise 

com o doutor Porto Carreiro. Depois, com a vinda da psicanálise a São Paulo, ele foi um 

dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise.  Ele deu apoio total, isto, em 1950, 

quando a entidade era perseguida e criticada”. 

Heloisa ressalta que Nabantino também tinha paixão por terra. “Era o lado sitiante. 

Em São Roque, onde tínhamos um sítio, o local para ele não era de lazer, descanso. Lá, 

também trabalhava. Meu pai ganhou muito dinheiro com a criação de galinhas, vacas 

leiteiras”. Ele não ficou apenas nas limitações do sítio. Mais tarde, comprou uma fazenda  
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para plantar milhos e fazer ração para as galinhas. Isto, pensando sempre no lucro que iria 

obter. A intensa atividade de Nabantino não foi interrompida nem quando ficou doente.  

Segundo Heloisa, seu pai teve um câncer de próstata, que foi diagnosticado erradamente 

como prostatite. “Um dia ele foi levantar da cadeira, e não conseguiu. Estava paralítico. A 

metástase havia atingido a medula. Ele ficou paralítico durante oito anos.  Mesmo assim, 

não parou. Trabalhou o tempo todo. Para se ter uma idéia, quando foi nomeado diretor da 

Caixa Econômica Estadual, ele comprou uma Kombi e adaptou-a para a cadeira de rodas. 

Portanto, a doença não era empecilho para o meu pai trabalhar”. 

O advogado e psicólogo José Nabantino Ramos Junior – filho do segundo 

casamento de Nabantino com Yeda Giordano Medeiros - , tem a figura do pai ainda muito 

presente na memória, embora tenha morrido há 27 anos. “Não consigo esquecê- lo. Ele 

passou praticamente minha adolescência doente. Não fragilizado pela doença, mas sofrendo 

dores por muito tempo”, lembra. Para ele, o pai foi uma pessoa extremamente lúcida, 

preocupada com o caráter e o bem comum.  Mesmo sabendo da natureza humana que é 

terrível, malvada e mesquinha, ele assumiu essa postura, a partir da psicanálise, pois 

entendia que isso também era um sinal de democracia, e era o que vinha acontecendo na 

Europa e Estados Unidos.  

Nabantino sempre concentrou o foco nas novidades que vinham de fora e, por isso, 

considerava estar em um nível diferente. Ele descrevia a questão pública como um 

verdadeiro desastre no Brasil. “Na verdade, o Brasil que ele descrevia na infância, é 

praticamente o mesmo Brasil que vivo hoje”, destaca Junior, acrescentando que seu pai se 

preocupava com a democracia como um respeito ao próximo, às regras. É o trajeto que ele 

tentou fazer como empresário, pai e como professor, no período em que lecionou na 

Universidade São Francisco e Mackenzie. 

Nas conversas em casa, Junior lembra que o pai analisava o jornalismo no Brasil 

como uma simples prestação de favores. Ou seja, havia lobbies, setores importantes, mas 

muito atrelados aos seus representados. Segundo Nabantino, isso era o sintoma de uma 

sociedade que não tinha evoluído satisfatoriamente, ao contrário da Europa. “Ele dizia que 

o Brasil tinha 50 anos de República, mas a imprensa ainda continuava no Império. Portanto, 

era preciso atualizá- la rapidamente. Ou seja, separá- la o máximo possível do governo”. 

Nabantino lembrava sempre a postura de Ademar de Barros, um político acostumado às  
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extorsões. Para ele, a imprensa vivia numa encruzilhada: os jornais extorquiam e eram 

extorquidos. Mas, os jornais nunca tinha m dinheiro, pois o jornal em si, como veículo, não 

era economicamente viável.  “Meu pai comentava que os jornais dependiam dos bancos ou 

do setor industrial. Então, essa promiscuidade existente na relação da imprensa com os 

setores público e privado, tinha de ser diferente. Tinha de acabar.”  Nabantino entendia a 

imprensa norte-americana em ascensão, mas suscetível às pressões governamentais. O 

paradigma era sem dúvida a imprensa européia, apontada como a mais atualizada, e era o 

caminho a ser perseguido na reformulação que estava fazendo nas Folhas. “Ele tinha um 

carinho todo especial pelo jornalismo europeu, especificamente pelo jornalismo praticado 

na Inglaterra”. 

O maior legado deixado por Nabantino, segundo Junior, foi o pai ter vivido 

intensamente naquilo que acreditava, que gostava. Tratava-se de uma pessoa que cultivava 

relações, pessoas, e tentava viver e conviver o mais simples possível. “Meu pai foi a prova 

de que o homem não precisa ser o tempo todo o espertalhão, o bandido, o safado...temos 

condições de viver a vida em paz. Um exemplo: meu pai foi agropecuarista  e teve uma 

empresa por mais de 40 anos, com muitos empregados, e jamais teve uma ação trabalhista 

sequer. Acho que isso demonstra o seu caráter”. A Folha representou um capítulo  à parte na 

vida de Nabantino Ramos. Todavia, Junior ressalta que seu pai chegou a um limite, onde 

não tinha mais forças para dar continuidade ao projeto que havia implantado. “Chegou um 

momento, que ele decidiu alterar o seu ritmo de vida. Não pretendia mais aquele cotidiano 

das redações. Ele trabalhou compulsivamente a vida inteira, por isso, queria dar um basta 

em tudo, e começou a pensar mais nele e na minha mãe. Meu pai viveu o que falou. E teve 

poucos inimigos”. 
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                                      3  CAPÍTULO II  

                             FOLHAS DE NABANTINO 

 

O período Nabantino Ramos no comando das Folhas – 10 de março de 1945 a 13 de 

agosto de 1962 -  foi marcado por uma nova estrutura administrativa. Os jornais passaram a 

fazer parte de uma empresa que tinha como base a organização em todos os setores, 

funcionando dentro de um sistema interligado. Ou seja, havia um organograma a ser 

obedecido e o fluxograma tinha de ser cumprido com bastante rigor. Os trabalhos na 

redação foram estabelecidos com o propósito de orientar todo o processo jornalístico. 

Nabantino tinha como ideal modernizar as Folhas, porém, num ambiente democrático e 

solidário entre todos os seus funcionários. Para isso, contava com uma equipe que lhe deu 

condições de implantar projetos inovadores que aumentaram o potencial dos jornais, acima 

de tudo, conquistando faixas interessantes em termos de mercado. Além disso, os jornais 

passaram a ter uma identidade própria e assumir posturas nos segmentos político e 

econômico. No início, as Folhas funcionavam na rua do Carmo, onde Nabantino batizou 

ironicamente a velha impressora de “Baronesa”. Ao lado de Clovis Queiroga (representante 

de Francisco Matarazzo) e Alcides Ribeiro Meirelles, Nabantino conseguiu aos poucos dar 

uma nova dinâmica à empresa. A mudança para a Alameda Cleveland e, finalmente, para as 

atuais instalações da Alameda Barão de Limeira, marcaram a solidificação da empresa, 

complementada com a aquisição de uma impressora Goss nova e moderna. 

Nabantino iniciou a rac ionalização dos serviços, projetando em benefícios no plano 

econômico. Era o momento de fazer a empresa “respirar”, e ganhar fôlego para entrar no 

mercado com determinação, já que havia uma concorrência muito forte por parte dos 

Diários de Assis Chateaubriand. Portanto, o espaço agrário conquistado nos períodos 

anteriores cedeu lugar ao jornalismo popular. Para Nabantino era importante a identificação  

com o leitor e, consequentemente, representar dignamente a ideologia os interesses das 

classes médias urbanas de São Paulo. Na linha editorial das Folhas, as campanhas 

ganharam espaço e os temas variavam desde a luta pela melhoria dos transportes nos 

subúrbios paulistanos até a defesa do meio ambiente do Estado. “Neste caso, investiu 

contra pesados interesses do grupo Camargo Corrêa, não sem prejuízos para as Folhas.  
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Além de outras campanhas menores, como a denúncia sistemática de irregularidades 

administrativas na CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), a Folha 

investiu, sob a coordenação de Mario Mazzei, contra o governo Jânio Quadros, prefeito em 

1952” (MOTA & CAPELATO, 1981, p.104). 

A implantação do Programa de Ação das Folhas, em 1948, e as Normas de Trabalho 

da Divisão de Redação, em 1959, teve também a participação de jornalistas de grande 

expressão que faziam parte da equipe de Nabantino. Entre eles, Mario Mazzei Guimarães, 

Hideo Onaga, Ruy Bloem, José Reis, Moacyr Costa Correa, Mario Araújo Lobo, Helio 

Pompeu, Hilton Pacheco de Souza Ribeiro, Roland Marinho Sierra, Célio Manuel Vieira, 

Geraldo Pinto Rodrigues, Emir Macedo Nogueira,  Carlos Laino, Dorival Soares Ramos, 

Nabor Cayres de Brito, José Hamilton Ribeiro, Audálio Dantas, Ibrahim Ramadan e Paulo 

Lancastre. O caráter urbano e industrialista foi marcante nas Folhas após 1950, já que com 

o final do Estado Novo, eram cada vez maiores os discursos em torno das idéias 

democráticas.  

As Folhas querem lutar por idéias e princípios. Imparciais na apreciação e 

julgamento dos acontecimentos será escusado esclarecer que defenderão, 

intransigentemente, o regime democrática, em perfeita consonância com a 

índole e sentimento brasileiro   (MOTA & CAPELATO, 1981,  P. 103) 

  

 Aos poucos, Nabantino e sua equipe foram adotando uma linha editorial diferente, 

com o propósito de integrar o jornal à nova realidade brasileira, enfocando também os 

problemas do desenvolvimento urbano industrial. Com isso, o jornal foi se transformando 

numa empresa, abandonando de vez o perfil político de um determinado grupo social. As 

Folhas adotaram ainda a postura da neutralidade, partindo em defesa do desenvolvimento, 

do progresso, da modernização em linhas bastante gerais. “Para seus representantes, a 

Folha se definia como um jornal da classe média para a classe média. Seu ideário se  

diferenciava, em certo sentido, do das Folhas da primeira fase e os novos dirigentes se 

caracterizaram por uma postura mais empresarial” (MOTA & CAPELATO, 1981, p. 150) 

A palavra “modernizar” passou a fazer parte do dia a dia nas mensagens do jornal, ao lado 

de outras mensagens que integravam o vocabulário de seus novos mandatários como 

“tecnicidade”,  “administração competente”, “eficiência”, “espírito científico”. O jornal 

passou a discutir a questão do funcionalismo enquanto aparelho burocrático do Estado.  
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Com isso, se solicitava do Governo a organização racional do serviço publico, uma vez que 

o excesso e a improdutividade do funcionalismo eram um dos “principais fatores não 

apenas de desordem financeira, mas também causa de desmoralização das instituições e do 

ceticismo em que a opinião pública envolve o próprio regime” (Folha da Manhã, 

29/10/1950 ; In: MOTA &  CAPELATO, 1981, p. 150). Ainda nos mesmos termos, 

sugeriam que “os legisladores e os homens do Executivo se preocupassem mais com os 

problemas da eficiência da máquina administrativa do que com os interesses particulares da 

classe”  (Folha da Manhã, 05/01/1950; In: MOTA & CAPELATO, 1981, p. 150). 

 O foco das Folhas estava voltado para o bem comum, o interesse da coletividade, já 

que se fazia valer o pensamento da “imprensa como expressão da opinião pública”. Ou seja, 

a partir da opinião pública , a Folha procurava legitimar suas idéias e prática política.  “O 

jornal atribuía às “elites intelectuais” o papel de condutoras da política e formadoras da 

consciência nacional. Com elas se identificando , os representantes da Folha  acreditavam 

que no campo da imprensa, missão semelhante lhes estava reservada, qual seja a de 

contribuir para a “formação da massa inculta”, forjando a “opinião pública”, esteio sobre o 

qual se assentava o destino político da Nação. Para que pudessem levar a cabo tarefas de tal 

envergadura, considerava -se imprescindível batalhar pela liberdade de imprensa” (MOTA 

& CAPELATO, 1981, p. 151). 

 O jornal não se satisfazia na defesa da liberdade de imprensa. Ou seja, partia 

decisivamente na luta pela liberdade de pensamento, pois a entendia como base da 

democracia, num direito garantido pela Constituição. Esse período do jornal coincide com o 

inicio do processo de redemocratização (1945) no Brasil. Portanto, essa atuação das Folhas 

converge para a luta da consolidação democrática.  
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As páginas do jornal traduzem o clima da época – externamente a vitória dos 

aliados sobre o totalitarismo, internamente a queda do Estado Novo, com este 

identificado. Diante dessa realidade,  “a humanidade inteira se enche de 

esperanças no advento de uma era melhor e mais bela de liberdade e 

civilização” (Folha da Manhã, 26/08/1945).  No entanto, este otimismo não  

significava a crença de que tudo estava definido. O jornal apontava para 

deficiências fundamentais que o Estado Novo só fizera agravar: “falta de 

consciência política”, por exemplo. Invocando a antiga imagem do Jeca Tatu, 

se voltava contra a ditadura que “durante oito anos deixou o Jeca à margem da 

vida política” (MOTA & CAPELATO, 1981,  p. 153). 

 

 

 Além de não aderir ao projeto nacional-populista, o jornal mantinha uma atenção 

muito forte voltada para a área da educação. Para isso, a Folha protestava contra as más 

condições das escolas, contra o rebaixamento do nível por causa da falta de critérios na 

criação de programas, reclamava salários melhores para os professores, e combateu 

firmemente as escolas particulares de nível superior, apontadas como “meras e 

ignominiosas fábricas de diplomas”. Paradoxalmente, saía em defesa das universidades 

públicas consideradas como o lugar de “formação das elites de que o futuro democrático do 

país não poderá prescindir”.  

 

O analfabetismo era apontado como um dos mais graves problemas do país,  

solicitando-se por isso grande atenção para a escola primária. Mas, isto não 

significa que o jornal privilegiava o ensino primário em detrimento do ensino 

secundário e universitário, pois “o problema é um só, em  matéria de ensino 

não há alicerce nem cúpula. Há um organismo único que ainda hoje está 

enfermo por falta de meios para se desenvolver. Por essa razão, aconselhava 

ainda: “....Não se economize com a Universidade para aplicar no ensino 

primário. Economize-se em outras despesas. Tudo quanto se gastar no Brasil 

para aperfeiçoamento do ensin o ainda é pouco.”. (Folha da Manhã, 

24/10/1945; In: MOTA & CAPELATO, 1981, p.177) 
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O pensamento do jornal tinha como traço dominante, o desenvolvimentismo, mas 

não significava o engajamento nas linhas do nacional-desenvolvimentismo, por sua vez, 

mais relacionado com a corrente populista.  O jornal era a favor do desenvolvimento como  

fator de prevenção à subversão social, apregoando assim, a “ajuda americana”.  “Na 

perspectiva do desenvolvimento como fator de seguranças, se integrava  a defesa da 

educação. O analfabetismo era visto como campo fértil para a penetração das “ideologias  

extremistas”, cabendo pois à educação a tarefa de reafirmar os valores do sistema para fazer 

frente aos que ameaçavam a ordem estabelecida” (MOTA & CAPELATO, 1981, p. 179). 

Nunca é demais lembrar que a luta pela manutenção da ordem contra a instabilidade 

social foi um aspecto constante na linha editorial da Folha, não apenas na fase de Olival 

Costa, como também nas de Octaviano Alves de Lima e Nabantino Ramos. Neste último  

período, a intransigente “defesa da ordem” e a ênfase na luta contra as possibilidades de 

subversão sugeriam a posição que o jornal iria assumir no golpe de 64. O jornal, na década 

de 50, enquanto “formador da opinião pública”, contribuiu na preparação ideológica de 

seus leitores para a aceitação do Movimento Militar de 1964.  

A greve dos jornalistas de 1961 abalou profundamente Nabantino Ramos, pois além 

de precipitar sua saída da direção das Folhas, em agosto de 1962, fez com que ele tomasse a 

decisão de não se preocupar mais com o jornalismo. Seu “exílio” voluntário em Londres, 

por longos meses, serviu para estudos e pesquisas, como também, para conhecer aqueles 

que ele considerava os melhores jornais do mundo. Segundo Nabantino, a imprensa 

britânica refletia a expressão de alta educação e politização e arraigado sentimento de 

liberdade e de responsabilidade do povo inglês. (RAMOS, JOSÉ NABANTINO, 1970) 
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Todavia, depois de alguns anos, Nabantino fora convidado a participar da direção 

em São Paulo, dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Ele não aceitou o convite, 

mas concordou em colaborar com artigos e, ainda, no estudo de reestruturação e 

modernização de seus diários. “Circunstâncias adversas, entretanto, me impediram de 

ajudá-los, por pouco que fosse” (RAMOS, JOSÉ NABANTINO, 1970, p.13) 

 

 

Esse convite teve para mim grande utilidade. Obrigou-me a cuidar outra vez 

do jornalismo. Fez-me mobilizar o amplo arquivo que eu tinha, e procurar 

atualizá-lo, com o que vira nos jornais ingleses. Passei, outra vez, a ler a 

grande imprensa brasileira e a grande imprensa do mundo, para ver o que 

nelas havia de novo e bom, com olhos de profissional e não de leitor, que são 

muito diferentes. Idéias velhas e idéias novas afloraram-me intensamente ao 

espírito. E para libertar-me delas – quando retornei à condição de leitor –  

pensei que seria útil condensá-las no volume que acabo de escrever. (RAMOS, 

JOSÉ NABANTINO, 1970, p. 13) 
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                                   3.1  O INICIO DAS FOLHAS 

 

 

A história do Grupo Folhas coincidiu com o início da transformação dos jornais em 

empresas. Isso significa que na imprensa brasileira a estrutura empresarial ganhava força a 

partir do momento em que o mercado jornalístico passava a ser visto como um futuro 

promissor. Sob a liderança de Olival Costa e Pedro Cunha,  a Folha da Noite começou a 

circular em 1921, com uma linha editorial voltada aos leitores das classes média urbana e 

operária. Desse modo, o vespertino procurava centralizar os trabalhos no segmento do 

jornalismo popular, em virtude de um período marcado por  agitações sociais e políticas. 

Com a boa aceitação da Folha da Noite no mercado, apresentando um retorno 

satisfatório, Olival Costa e Pedro Cunha decidiram investir em um novo veículo: Folha da 

Manhã, que começou a circular em 1º de julho de 1925.  Esses dois jornais apresentavam 

uma característica de oposição ao Governo, aspecto que foi rompido a partir de 1929, 

quando aconteceu a saída de Pedro Cunha.  Costa ficou sozinho no comando até outubro de 

1930.  Olival Costa tinha uma concepção própria no ato de fazer um jornal. Para ele, a 

Folha da Noite deveria ser um jornal informativo, claro, fácil de ser lido.  “Quem quer 

literatura busca-a nos livros. A função do jornal  é informar. Mas informar não é apenas 

noticiar: é, a um tempo, selecionar e orientar. No esforço de selecionar se acha 

subentendida a obrigação de criticar” ( In: MOTA e CAPELATO, 1981, P.15 ) 

As edições da Folha da Noite eram elaboradas por jornalistas que mantinham o 

firme propósito de impor honestidade nas informações e bom humor nos comentários, 

dando um diferencial ao veículo que, consequentemente, atraía cada vez mais leitores, 

acima de tudo da classe média paulistana. O jornal tornou-se assim, um empreendimento 

vitorioso. 
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Já no primeiro número, a “incoherencia”  da Folha da Noite era proclamada como 

norma, justificável e sutil. Declarava ele (Olival Costa) não pretender amarrar o 

jornal a princípios pomposos e abstratos, mas sem validade no dia-a-dia; a 

experiência é que deveria iluminar a trajetória do periódico, implicando inclusive 

na autocrítica freqüente e na denúncia sistemática dos erros cometidos pelo poder  

público, pelas “oligarchias” ou até pelos redatores da “Folha” em avaliações 

políticas. Nessa perspectiva, estaria próxima a posição de Olival daquela famosa 

frase de Anísio Teixeira, um dos pioneiros do moderno pensamento pedagógico 

liberal: “Não tenho compromissos com minha idéias; apenas  com a verdade” 

(MOTA e CAPELATO, 1981, P.16) 

  

As edições da Folha eram compostas e impressas, nos primeiros cinco anos, ora nas 

oficinas do “Estado”, ora nas do “Jornal do Commercio”. Como a redação era sempre 

muito longe das oficinas,  Olival Costa era obrigado a uma mobilização constante a fim de 

acompanhar passo a passo cada edição até a saída dos jornais. “Do ponto de vista 

jornalístico, Olival Costa ajudou a conceber em São Paulo um novo tipo de jornal em que 

tudo é noticia. “Só os “focas” se queixam de falta de assunto”, dizia. Mas tudo é notícia, 

desde que se saiba ver, entender e explicar. Não mais “assuntos literários”, distantes e 

tratados em linguagem sofisticada para um círculo fechado” (MOTA e CAPELATO, 1981, 

p. 23) A Folha da Noite dentro de sua concepção de jornal popular procurou mostrar a 

“existência” do povo. Isso era estampado em suas próprias páginas, as quais, procuravam 

veicular interesses e aspirações de “setores intermediários da população”. Para Olival 

Costa, o importante era que seu jornal falasse invariavelmente em nome dos que lêem. Ou 

seja, falasse em nome do povo. 

 A idéia de lançar um outro jornal, surgiu em 1925 quando a Folha da Noite já era 

uma realidade dentro do mercado. Olival Costa  colocou em circulação a Folha da Manhã, 

um veículo cuja linha editorial centralizava -se nos comerciantes, profissionais liberais, 

pequenos proprietários em geral. Com isso, o objetivo era conquistar uma parcela do 

mercado mantida pelo O Estado de S.Paulo, cujas edições primavam pelo estilo sóbrio e 

bem mais próximo da imprensa tradicional. 
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Na perspectiva de conquistar outros setores da sociedade, o novo periódico se 

definia ainda como um jornal local, urbano,  mas não mais como um “jornal 

popular”. No entanto, apenas na apresentação acabavam se diferenciando as duas 

Folhas – o conteúdo seria praticamente o mesmo ( MOTA  e CAPELATO, 1981, 

p.28 ) 

 

 Em toda a primeira fase, cabe destacar as mudanças sofridas pela linha editorial das 

Folhas. No inicio das atividades houve uma postura de crítica à política dominante e, 

consequentemente, a tentativa de uma proximidade efetiva com as classes populares.  Tal 

postura, no entanto, teve alterações no final do período, em 1929, quando ambos os 

veículos se posicionaram completamente ao lado do Governo.  A partir disso, não mais se 

falou em nome das classes populares.  

   

No dia 20 de janeiro de 1931, as Folhas receberam uma nova razão social: Empresa 

Folha da Manhã  Ltda. Com isso, apresentou-se também uma nova diretoria constituída por 

Octaviano Alves de Lima, Diógenes de lemos Azevedo, Guilherme de Almeida e Rubens 

do Amaral.  Após uma fase caracterizada por uma visão urbana e fiscalista, essa nova fase 

sob a liderança de Alves de Lima assumiu um perfil notadamente rural. “Octaviano Alves 

de Lima, considerado por muitos de seus contemporâneos um autêntico “grand -seigneur”, 

foi diretor e um dos proprietários da Folha da Manhã e da Folha da Noite, de janeiro de 

1931 a março de 1945”. (MOTA e CAPELATO, 1981, p. 55 ) 

Sob a nova direção, os jornais se caracterizaram como “jornais da lavoura”. 

Enquanto Olival Costa e Pedro Cunha eram jornalistas que ao assumirem as Folhas se 

lançaram numa aventura empresarial, e tinham os jornais como a fonte direta de seus 

rendimentos, Alves de Lima seguia o sentido inverso. Ou seja, era um rico empresário 

relacionado ao setor cafeeiro, que lançou-se numa “aventura jornalística”. É claro, que este 

não buscava o lucro direto nos jornais, pois sua fonte de rendimentos vinha de suas 

atividades agrocomerciais. Isso, evidentemente, atingia a relação entre o jornal enquanto 

mensagem e o jornal enquanto empresa. 
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Em outras palavras, ao tempo de Alves de Lima, mais do que em qualquer outro 

período, a mensagem já estava predeterminada por diretrizes alheias à organização 

das Folhas como empresa. A mensagem tinha um conteúdo que era o pressuposto  

em torno do qual giraria a organização do jornal como empresa, não era 

simplesmente um produto desta última. A mensagem era: defender os interesses de 

um determinado segmento da burguesia cafeeira  paulista. Não haveria sentido no 

empreendimento, se ela fosse outra (TASCHNER,  1992, p. 54 ) 

 

 

 Desse modo, na segunda fase a Folha da Noite foi se descaracterizando e perdendo 

sua importância, uma vez que os novos dirigentes descartavam a proposta de fazer um 

jornal popular. O conteúdo do veículo tinha um  “novo endereço”, sem a preocupação de 

atingir as chamadas classes populares. A luta contra a carestia, por exemplo, que havia sido 

um tema presente na primeira fase das Folhas, tomou um rumo contrário. “...A carestia não 

atingiu somente as camadas mais humildes, cujos representantes são protegidos com a 

maior justiça pelo salário mínimo. Guardadas as devidas proporções, atingiu também as 

demais camadas – médias e superiores. Poder-se- ia mesmo sustentar que a estas feriu mais 

porque se o aumento foi, digamos de 50% nos últimos tempos, a sobrecarga é maior nos 

orçamentos mais avultados”  ( Folha  da Manhã, 13/01/1943 – In: MOTA e CAPELATO, 

1981, p. 65 ) . Isso mostra que na segunda fase o jorna l vai tomando rumos bem contrários 

enfocando os debates políticos e econômicos, favorecendo notadamente à classe dominante. 

Com isso, o jornal mostrava interesse na defesa de certos setores, como por exemplo, dos 

cafeicultores, abandonando de vez os interesses urbanos. 

 Esse estreitamento não somente com a lavoura, mas também com o comércio do 

café,  esclarecia o interesse do jornal por esse tipo de doutrina, já que enfatizava a produção 

agrícola como fonte de riqueza  “ e eliminava qualquer tipo de interve nção do Estado, quer 

seja na produção ou na circulação de mercadorias” (MOTA e CAPELATO, 1981, p.67 ) 
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No café residia, sem dúvida,  a maior preocupação do jornal. Pois se o 

analfabeto, a higiene, os transportes, o voto secreto, a segurança nacional, a 

missão financeira, tudo isso enche a cabeça de nossos estadistas tirando-lhes o 

sono no sincero desejo de salvar a Pátria, nada faremos se antes não salvarmos o 

café que é a única coisa séria que há no Brasil ( Folha da Manhã, 12/03/1935 – 

In; MOTA e CAPELATO, 1981,  p. 67) 

 

 

Diante desse cenário, a proposta dos jornais era de recuperar a hegemonia perdida 

dos cafeicultores, a partir de 1930. No entender de Alves de Lima, os jornais serviriam 

como uma espécie de “tribuna de luta”. Todavia, passados 15 anos, os resultados não foram 

convincentes. Consequentemente, Alves de Lima decide pela venda dos jornais, afastando-

se de vez da carreira jornalística. 
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                               3.2  UM JORNALISMO MODERNO 

 

Nabantino Ramos preocupava-se com a modernização da imprensa. Os jornais 

tinham que acompanhar com maior rapidez o fenômeno da urbanização e industrialização 

que estava ocorrendo em São Paulo. Era preciso uma abertura por parte das Folhas, uma 

mudança na mentalidade, um entend imento maior de que o que estava ocorrendo na cidade 

era irreversível. Na análise do jornalista Roland Marinho Sierra, Nabantino sentiu a 

mudança dos tempos e fez com que as Folhas não ficassem para trás. “Ele foi um 

modernizador no sentido de traçar novos caminhos para os jornais, e não no sentido 

técnico, pois Nabantino, diferentemente do Frias, não tinha um grande respaldo financeiro”. 

Sierra, era formado em Direito quando em 1957 fez um concurso para ingressar nas 

Folhas. Esse concurso compreendia uma prova escrita de conhecimentos gerais, uma 

redação (o candidato contando o que pretendia fazer no jornal) e, finalmente, um psicoteste. 

Portanto, Sierra era um jornalista concursado e iniciou na empresa como redator 

(preparador de textos) que posteriormente passaria a denominar-se copidesque. O jornalista 

desempenhou outras funções sob o comando de Nabantino, como por exemplo, repórter 

setorista da Câmara Municipal, chefe de reportagem da Editoria de Política até ser 

promovido a editor nessa mesma área. 

A imagem de Nabantino  era a de um homem cauteloso, cuidadoso, não era um 

empreendedor arrojado como Assis Chateaubriand. O ponto favorável foi de fato a abertura 

da Folha, modernizando o conceito de jornalismo até então existente. “Nabantino não era 

um mau patrão, mas tinha hábitos conservadores. Era um intelectual. Sem dúvida, os 

jornais passaram de uma fase de absoluta improvisação, para uma fase onde havia uma 

estrutura sólida, uma organização”. Sierra aponta o Programa de Ação como resultado da 

inteligência de Nabantino. Segundo ele, tratava-se de um projeto diferente do Manual de 

Redação que conhecemos hoje. “O programa foi criado não para ensinar, mas sim, para 

mostrar não só o apartidarismo da empresa, como também as posições que ele, como dono, 

entendia que deveriam ser adotadas”. 
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Esse foi o caminho encontrado por Nabantino para mudar o rumo dos jornais, que 

até então, estavam atrelados aos interesses da lavoura cafeeira , da cana de açúcar, etc. Para 

Sierra, Nabantino teve a percepção de uma nova realidade que tinha à sua frente com a 

urbanização, indústria e siderurgia. “O jornalismo tinha de deixar para trás aquele 

romantismo, aquela desorganização, onde o repórter fazia o que bem entendia. Por isso, 

essa nova característica deve ser atribuída ao Nabantino Ramos. Ou seja, da organização 

administrativa”. O jornalista destaca que nenhum repórter das Folhas era obrigado a 

desempenhar uma função ou elaborar um trabalho que fosse contra os seus princípios. “Se 

vocês se sentirem violentados, podem falar com a chefia de redação”. Essa era a ordem 

expressa de Nabantino, que pretendia criar um ambiente favorável entre os repórteres e, 

com isso, alcançar resultado positivos na produção dos trabalhos. 

As reuniões mensais de Nabantino também ficaram famosas. “Se alguém não 

participava, tinha de justificar depois.  O repórter que tivesse feito uma viagem tinha que 

relatar os detalhes de seu trabalho durante as reuniões. O objetivo era integrar, agregar 

todos os funcionários da empresa”, conta Sierra.  Todas as medidas visavam implantar um 

novo comportamento não apenas do veículo em si, mas também dos jornalistas. De acordo 

com Sierra, sem partidarismo Nabantino conduziu a Folha à frente criando campanhas 

como a cédula única, a do Pontal do Paranapanema; desertificação do interior de São Paulo, 

e a da CMTC, que era um “saco sem fundo”, já que a empresa era manipulada pelo então 

prefeito Ademar de Barros. “E tem mais: Nabantino não gostava do comunismo, mas não 

proibia ninguém de gostar ou ser comunista”, ressalta. 

Sierra diz que todos os jornalistas sabiam que estavam num jornal de centro. 

Nabantino não era de esquerda, não era comunista, mas tinha consciência de que tinha de 

tomar posição que contemplasse o interesse comum.  A intenção dele não era antecipar-se, 

como é comum hoje em dia, em criar os fatos. Ele queria que o jornal fizesse fogo em cima 

daquilo que era errado. Além disso, os jornalistas da época assumiam cada um a sua 

responsabilidade. Para Sierra, os manuais de redação que existem hoje no mercado, são 

exageradamente detalhados. “O jornalista verdadeiro tem que dar o direito de defesa de 

quem é acusado. Certo. Mas, o resto que encontramos hoje no manual de redação é muita 

conversa mole. No meu entender, trata-se de uma forma de enquadrar ao máximo o 

jornalista da empresa, sob o pretexto de que ele não pode errar. Então, tem que seguir o  
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padrão determinado”. Com Nabantino a situação era diferente, pois dava liberdade ao 

jornalista. A meta era modernizar o jornal, manter a linha de independência, mas sem 

detalhar ou travar a criatividade do profissional. O final de um período modernizador 

culminou com a greve dos jornalistas de 1961. Na opinião de Sierra, apesar de 

intelectualmente preparado, Nabantino surpreendeu-se com a paralisação dos jornalistas. 

Ele não acreditava  que seus funcionários fosse aderir ao movimento. “A greve quebrou 

totalmente o Nabantino. Ele não estava preparado para esse confronto. Pagava em dia, não 

era exigente, por isso,  ficou arrasado ao saber da decisão de seus jornalistas”. 

Nabantino, segundo Sierra, não era um homem comum. Bem diferente de Assis 

Chateaubriand – este, embora intelectualmente mais preparado, tinha um comportamento 

extremamente agressivo. Por isso, Chatô nem se preocupou com a greve. “A teoria de 

Chato era a seguinte: pagava mal aos seus jornalistas, mas estes, tinham como se defender 

por intermédio das páginas dos Diários. Então, ele liberava para o achaque; os jornalistas 

cobravam por suas matérias. Nabantino era o oposto. Se soubesse que algum repórter das 

Folhas tivesse tomado dinheiro de alguém, certamente o demitiria na hora”. 

 A conduta ética de Nabantino era visível, ao contrário da trajetória de Chatô, do 

qual, muitas histórias foram relatadas, tendo como resultado desastroso a queda do seu 

império de comunicações. O achaque liberado por Chatô contribuiu para a queda na 

circulação de seus jornais, que também perderam a credibilidade dos leitores. Empresários 

e políticos foram vítimas freqüentes das extorsões e “negociações” feitas pelos repórteres 

dos Diários Associados. Isso colaborou negativamente para a imagem do jornalista, já que 

o cidadão comum entendia como natural pagar para a inserção de uma entrevista ou notícia 

nas páginas de jornais. Por outro lado,   Sierra explica que o jornalismo da época 

comparado com o de hoje, era amadorístico. A própria técnica era bem diferente, até na 

impressão do jornal. “Nós trabalhávamos como se fôssemos amadores. Nabantino nunca 

conseguiu ter uma frota de carros para o jornal. Quando era setorista da Câmara, para 

retornar ao jornal, eu pegava um bonde na praça dos Correios e descia na avenida Duque de 

Caxias. Depois, cobrava no caixa das Folhas. Apesar desse problema com relação ao 

transporte, havia muito respeito por parte do Nabantino. Ele era um homem contido, que 

preferia dar um passo certo do que dois que não agüentassem o tranco. Era cauteloso...e 

parecia um lord britânico”. 
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                            3.3 PRÊMIOS PARA REPORTAGENS 

 

O jornalista Audálio Dantas ingressou nas Folhas em 1950, época em que os jornais 

já passavam por uma grande reformulação no espaço físico, até a consolidação na Alameda 

Barão de Limeira. Ele lembra que havia vários jornalistas novos e fazia-se mais um 

jornalismo de reportagem , não de noticiário. Desse modo, houve um investimento 

considerável nas redações, como também, em termos de maquinários. Havia um jornalismo 

de campanhas, onde as denúncias eram tratadas exaustivamente. “Sou um produto dessa 

fase de inovação na linha editorial, onde se privilegiava a reportagem. O repórter propunha 

uma pauta e saía por aí em busca das informações”. 

Para incentivar os repórteres, Nabantino instituiu prêmios para as reportagens, que 

eram avaliadas na qualidade do texto e repercussão da matéria. Isso tudo tinha um valor 

financeiro, estimulando bastante os repórteres. “Eu considero Nabantino como o precursor 

do manual de redação. Ele contava também com o apoio de Dorival Soares Ramos, que era 

uma espécie de guardião do idioma.  Havia regras para uniformização da linguagem. Dessa 

forma, houve assim a padronização da linguagem jornalística”. 

Uma das inovações de Nabantino, não foi bem recebida pelos jornalistas. Era uma 

ordem para que a redação fechasse num determinado horário. Por exemplo, às 23 horas o 

sino tocava na redação indicando que os trabalhos teriam de ser finalizados. Isso gerou 

várias críticas, mas Nabantino manteve o procedimento. Sua intenção era implantar padrões 

industriais para que o jornal saísse na hora certa. Dantas garante que Nabantino era bastante 

acessível. “Ele me chamou várias vezes para conversar. Uma delas, em 1959, quando fui 

chamado para trabalhar na revista O Cruzeiro. Nabantino quis saber o porquê de eu estar 

deixando a Folha, com um considerável tempo de serviço. Disse a ele que não era nem 

tanto pelo dinheiro, mas sim, pela importância da revista. Ele me respondeu: “Então, seja 

feliz, caboclo !” Essa expressão ele costumava usar nas conversas  que tinha com o pessoal, 

ou até mesmo no mais simples cumprimento. 

Dantas considera Nabantino  o “modernizador da Folha”, pois foi onde o jornal 

passou de uma fase artesanal e romântica para a fase de industrialização. O jornalista  
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ressalta que na época os jornais necessitavam de mudanças, o mercado pedia pelas grandes 

reformas, já que o provincianismo ainda era notório nos grandes veículos. Para ele, a 

linguagem jornalística buscou a padronização. Não havia repetição de palavras, e passou-se 

a usar a linguagem coloquial. “Um outro aspecto importante na redação das Folhas, era o 

fato de que era uma redação aberta, e não fechada, separada por vidros. O próprio banheiro, 

Nabantino usava junto com os demais funcionários, o que não acontece hoje nas grandes 

empresas de comunicação”. 

Os investimentos na reportagem eram consideráveis. Não havia problemas para 

deslocar um repórter para outra cidade ou estado. O repórter tinha total autonomia para 

explorar a pauta da forma que bem entendesse.  Dantas aponta a Folha como a pioneira nas 

grandes reportagens. “Uma das grandes matérias que realizei foi aquela onde passei a 

observar o que acontecia no dia a dia de uma favela. Então, em determinado momento 

descobri a Carolina de Jesus, uma catadora de papel que tinha um diário sobre tudo o que 

ocorria na favela”. Além da reportagem feita por Audálio Dantas, o diário resultou na 

publicação de um livro, do qual, ele foi co-autor, mas dando o crédito à Carolina de Jesus. 

Um dos homens de confiança de Nabantino Ramos, chamava-se Moacyr Costa 

Correa.  Atualmente com 88 anos, Correa relembra com saudades o período em que 

trabalhou nas Folhas. “Comecei no jornalismo trabalhando na revisão, como era muito 

comum na época.  Num determinado dia, subi à redação para reclamar das péssimas 

condições de limpeza que encontrava-se o nosso departamento de revisão. Nabantino mais  

do que depressa quis saber o que estava acontecendo. Ciente de tudo, ele exigiu 

modificações urgentes, e depois, acabei sendo promovido a chefia de reportagem”. Correa 

praticamente foi quem iniciou o caderno Folha Ilustrada, em 1958. Essa incumbência ele 

recebeu do próprio Nabantino Ramos. “Na verdade, o Nabantino gostava demais do 

segundo caderno de O Globo, do Rio de Janeiro. Então, ele recomendou que eu fosse ao 

Rio conversar pessoalmente com o Roberto Marinho. Felizmente, fui bem recebido, e pude 

constatar como era elaborado gráfica e editorialmente o caderno. Não houve segredo de 

nada. Retornei a São Paulo e passamos a editar com sucesso a Ilustrada, que está aí até 

hoje”. 

 



45 

 

A secretária Irany Cônsul entrou na Folha em 1955 e trabalhou com Nabantino  

Ramos durante três anos, secretariando as reuniões. Ela conta que tratava-se de um pessoa 

maleável e amigo de todo os funcionários. Esse relacionamento levou Nabantino a acreditar 

que ninguém iria aderir à greve. Mas, não foi o que aconteceu. Ele mantinha sua sala 

aberta, por isso estava também sempre atento ao corre-corre da redação. “Todos sentiram 

muito quando o Frias assumiu. Foi uma mudança da água para o vinho. Com o Frias 

ninguém tinha o mesmo acesso, e ele era muito mais rigoroso. O próprio clima da redação 

ficou totalmente diferente”. 

O proprietário da Ibrasa – Instituição Brasileira de Difusão Cultural Ltda, Expedito 

Jorge Leite, conheceu Nabantino Ramos quando trabalhava no setor administrativo das 

Folhas. Ele diz que começou a trabalhar no depar tamento de acionistas em 1956 e, depois, 

exerceu funções ligadas diretamente a Nabantino e seus sócios. Em 1958 foi convidado a 

trabalhar na Ibrasa, onde Nabantino era o diretor-presidente e tinha como diretor editorial 

José Reis e Moacyr Costa Correa, como secretário. Em 1970, Leite adquiriu a parte de 

Nabantino na Ibrasa, fazendo o mesmo com José Reis, em 1978, e com Costa Correa, em 

2000. “Ele era um homem muito organizado e atuava em outros setores como turismo e o 

agropecuária . Ele tinha ainda a Ramos & Medeiros, uma administradora de todas as outras 

empresas”. Leite lembra também de um caso curioso que aconteceu durante a greve dos 

jornalistas em 1961. “Durante a greve, Nabantino chegou à Folha, mas foi barrado na porta 

pelo porteiro, que não o conhecia. Mesmo argumentando que era o diretor –presidente das 

Folhas, o funcionário não cedeu. Somente com a intervenção de um dos diretores foi que 

permitiu a entrada de Nabantino na empresa. Após esse incidente, Nabantino convocou 

uma reunião, onde todos espe ravam que o porteiro seria demitido. Para surpresa geral, ele 

chamou o porteiro e teceu os maiores elogios, parabenizando-o pela atitude e cumprimento 

do dever”.   
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                              3.4  UMA EQUIPE DE TALENTOS 

 

 

Uma das virtudes de Nabantino Ramos foi a de reunir vários talentos na redação. 

Mario Mazzei Guimarães é unanimidade entre os colegas de profissão, sendo ele apontado 

como um dos mais importantes da história das Folhas. Para alguns, superando até mesmo o 

polêmico Cláudio Abramo. Aos 92 anos, Mazzei ainda relembra períodos importantes – 

como as campanhas jornalísticas contra poluição dos rios, sujeira nas praias, prostituição 

infantil, etc -  que transformaram as Folhas, numa das principais empresas de comunicação 

do país. Como era de costume na época, Mazzei iniciou no jornalismo pela revisão, mas 

não demorou em se transferir para a redação, onde ao lado de Helio Pompeu (secretário de 

redação) e Moacyr Costa Correa (chefe de reportagem), exerceu por muito tempo a função 

de redator-chefe, sendo um dos homens- fortes de Nabantino Ramos.  

“Meu dia a dia  era agitado. Todas as matérias passavam por mim. Desse modo 

tinha que me organizar e orientar todos os repórteres. Além disso, diariamente eu verificava 

os jornais concorrentes, analisando as coberturas, comparando-as com as que os nossos 

repórteres haviam realizado”, explica.  Mazzei, que ganhou o Prêmio Esso de 1959, com a 

reportagem “Um rio desafia o Brasil” (matéria sobre o rio São Francisco), diz que 

Nabantino Ramos era exigente e queria que houvesse um controle antes e depois de todo o 

material jornalístico.  Segundo o jornalista, nas reuniões do final da tarde, Nabantino 

gostava de ouvir sugestões, discutia pontos de vista, e dava condições para que os 

repórteres apresentassem um trabalho satisfatório. “Havia uma completa integração entre 

chefia e repórteres. Isso fazia com que os trabalhos rendessem extraordinariamente”. Para 

ele, Nabantino foi mais jornalista do que propriamente um advogado. Como chefe era 

cordial e, ao mesmo tempo, exigente. E não hesitava em chamar atenção de um repórter,  

caso este, não trouxesse as apurações corretas para a determinada matéria. “Ele tanto 

elogiava como criticava e apontava os erros cometidos pelo repórter. Mas, tudo dentro de 

um bom senso e de forma justificada”. 
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Mazzei ressalta que entrou para a Folha na época de Octaviano Alves de Lima, e o 

jornal centrava seus trabalhos em assuntos rurais. Com Nabantino, tudo mudou. Os jornais 

tomaram um rumo direcionado mais para o popular. “Foi aí que começamos a trabalhar 

muito mais o gênero informativo. Houve maior proximidade com a população”.  Assim, os  

jornais passaram a ser respeitados no mercado da comunicação. Todavia, apesar de ser um 

homem sério e de bom caráter, Nabantino não impediu que no início dos anos 1960, os 

jornais enfrentassem uma situação financeira complicada.  Mazzei garante que Nabantino 

ficou bastante preocupado, pois não tinha condições de pagar os salários dos jornalistas. 

“Ele somente sossegou quando conseguiu vender os jornais para o Frias, um homem ligado 

ao comércio, e nada intelectual”. Essa transição marcou a saída de Nabantino Ramos, como 

também de outros talentos, inclusive o próprio Mazzei Guimarães. “Quando soube que o 

Nabantino havia concretizado a negociação, fui ao quadro negro e fiz um comunicado, para 

o espanto geral dos colegas: Agora, não sou mais o redator-chefe. Resolvi sair porque não 

queria trabalhar com o Frias, pois não tinha boas informações a respeito dele”.  

Para o jornalista José Hamilton Ribeiro, a presença de Nabantino no comando das 

Folhas representou um grande avanço jornalístico. Ele foi um inovador, um modernizador 

que levou o jornal a um status de âmbito nacional. “Isto, já no rumo de ser o primeiro jornal 

brasileiro. O segundo grande avanço foi o Projeto Folha, já sob o comando dos Frias”. 

Hamilton Ribeiro, que entrou nas Folhas com 20 anos de idade, diz que o manual de 

redação no período de Nabantino, foi criado pelos “craques” da redação, entre os quais, 

Mazzei Guimarães, Paulo Pompeu, Hélio Pompeu, Emir Nogueira e outros. “Creio que foi 

o primeiro manual de redação do país. Não lembro de outro”. 

 Para ele, Nabantino era mais do que um empresário. Ou seja, era um homem de 

idéias e de sonhos para um Brasil melhor.  Não via o jornal como um empório. “Lógico que 

visava o resultado financeiro, mas isso não era a única razão de ser”, garante. Ribeiro 

lembra que Nabantino criou um sistema de comunicação interno, tanto dos jornalistas para 

com a direção; dos jornalistas entre si; e da direção para com os jornalistas.  Nas sessões 
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noturnas havia um debate sobre os assuntos do momento e análise sobre a edição do dia. 

“Acredito que ele foi  também o primeiro ombudsman do Brasil”.   

O jornalista Ibrahim Ramadan aponta com segurança que Nabantino foi pioneiro 

não apenas na criação do manual de redação, como também, na reformulação editorial, 

essencialmente nas mudanças “técnicas” de redigir.  “ O tradicional nariz-de-cera foi 

definitivamente abolido e em seu lugar adotado o clássico “lead” (lide), obrigando o 

repórter já no primeiro parágrafo do texto a colocar a informação mais importante”.  Para 

responder as tradicionais perguntas – Quem ? Quê ? Quando ?  Onde? Como ? Por quê ? –  

não havia nenhuma regra ou imposição  no sentido de que fossem colocadas numa 

determinada ordem.  Além disso, Nabantino aboliu de qualquer texto palavras ou 

expressões arcaicas ou rebuscadas. 
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                                                  3.5  O DESAFIO DO CONDE 

 

 

 As histórias de bastidores normalmente permeiam os empreendimentos emergentes 

na sociedade.  Detalhes pitorescos nem sempre de conhecimento público geram um 

panorama diferenciado da versão contada pelos personagens. A presença  de empresários 

sempre foi marcada pelo comportamento austero, imponente e resoluto. Um exemplo disso 

é o conde Chiquinho Matarazzo, poderoso acionista, cujo representante na diretoria das 

Folhas era Clovis Queiroga.  

 Na autobiografia “Sem Disfarce: Memórias”, João Batista Ramos conta episódios 

interessantes que visualizam uma conduta ética por parte de Nabantino e os sócios 

Queiroga e Meirelles. Como acionista das Folhas, Matarazzo arquitetava uma terrível 

vingança contra seu inimigo Assis Chateaubriand: levar os Diários Associados à falência. 

Numa reunião no escritório central, situado em um edifício junto ao Viaduto do Chá, o 

conde Matarazzo ordenou a Nabantino e Queiroga, que baixassem o preço de venda avulsa 

da Folha da Noite, o que certamente provocaria a derrocada do Diário de Chateaubriand. 

“Corria à boca pequena, que o conde estava trazendo da Itália, um jornalista ilustre do 

quadro redatorial do Corriere de la Sera (Gianino Carta , recém-chegado ao Brasil com seus 

dois filhos Luis e Mino Carta). Os dois diretores saíram mudos da conversa e, ao chegarem  

à redação, na rua do Carmo, entreolharam-se. O Clóvis, o representante do conde, 

interpelou Nabantino: “Você engole isso ?”  O colega respondeu ainda duvidando da 

atitude de Clóvis: “Não engulo! E você ?” Ambos de acordo convocaram o doutor Alcides 

Ribeiro Meirelles” (RAMOS, 1996, p. 166). Meirelles era um homem independente e, 

assim que ouviu o relato dos sócios, juntou-se a eles na decisão de não permitir esse tipo de 

interferência por parte do conde Matarazzo. O próprio Nabantino Ramos foi incumbido de 

notificar sobre a decisão.   
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Revoltado, o conde prometeu que em 24 horas tomaria conta das oficinas do jornal. Mas, 

enquanto Nabantino se reunia com o conde, seu irmão Batista Ramos movimentou-se 

rapidamente e usando de meios políticos conseguiu que o então presidente Dutra 

intercedesse favoravelmente aos proprietários das Folhas. Com isso, Matarazzo foi 

obrigado a recuar em suas pretensões e, posteriormente, contratou um advogado para 

acertar as contas e se afastar da diretoria dos jornais. Batista Ramos destaca que nesse 

período as Folhas passaram a adotar um intransigente apartidarismo que passou a conduzir 

a política editorial. Para Nabantino, era fundamental que as noticias a respeito de 

“agremiações ou partidos rivais tivessem igual destaque”. Essa orientação vem sendo 

mantida com o mesmo rigor até hoje pelo Grupo Folhas. 

 O comportamento adotado por Nabantino Ramos, Queiroga e Meirelles, demonstra 

além do aspecto ético, uma sintonia admirável  entre os sócios.  O fato possui uma 

conotação histórica baseada na luta de poder, onde venceu o próprio jornalismo. É 

importante perceber também a ousadia de um empresário, no caso o conde Matarazzo, que 

visualizava apenas o apoio de um veículo de comunicação, para vingar-se dos freqüentes 

ataques que sofria por parte de Chateaubriand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


