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A Contribuição de O Cruzeiro                                   
para com o Jornalismo Brasileiro                             

(1928-1945) 

 

Leoní Serpa

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A história da imprensa brasileira se funde com a da 

organização econômica-política-social do país e nos remete há 

tempos em que o rude e o erudito se complementam. É quando 

temos uma comunicação permeada por processos arcaicos em seu 

fazer jornalístico e na mesma proporção rica em linguagem, 

criatividade e experiências. A revista O Cruzeiro nasceu deste 

paradoxo: entre o novo e o velho. O jornalismo brasileiro havia 

experimentado vários modelos e formatos, mas nenhum deles foi tão 

expressivo para aqueles anos como a revista moderna de Assis 

Chateaubriand, com suas coloridas páginas e uma proposta 

diferenciada, a de modernização em todos os aspectos. 

 É com esse intuito que o presente artigo se propõe: a 

narrar aspectos da história do Brasil de 1928-1945 pelo viés das 
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páginas de O Cruzeiro7, meio de comunicação que polemizou, 

escandalizou e emocionou o leitor brasileiro, além de ditar modas, 

normas e até conceitos, num período em que o país cada vez mais 

se urbanizava e a sociedade passava por transformações; quer 

também contribuir com a reconstituição de uma parte da história 

cultural brasileira. Resgatar parte de uma fase da história da 

imprensa muito pouco considerada e explorada em pesquisas 

científicas, da revista que tinha uma linha editorial definida como 

moderna desde o seu surgimento, em 10 de novembro de 1928. Um 

magazine que contribui não apenas com o jornalismo, mas com a 

publicidade, através da propaganda de produtos que enalteciam a 

beleza e que reforçavam a idéia de modernidade e consumo. Dessa 

maneira, a revista vendia o sonho de mudanças, naqueles anos de 

transformação. 

 

2 DA PESQUISA HISTÓRICO-JORNALÍSTICA 

 

A análise no presente estudo, tem como base a obra: A 

máscara da modernidade: a mulher na revista O Cruzeiro (1928-

1945) de autoria de Serpa (2003) que pesquisou em reportagens, 

notícias, fotos, colunas e propagandas da revista O Cruzeiro de 1928 

a 1945. Com essa delimitação temporal, procuramos também 

entender melhor os motivos das táticas utilizadas por Assis 

 
7 O presente trabalho, nas citações da revista preserva agrafia original da época.  
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Chateaubriand para criar a revista, num período em que boa parte 

da população brasileira deixava o meio rural e avançava para as 

cidades, quando as fábricas se espalhavam e costumes agrários iam 

se esgotando, dando lugar a formas de vida urbana e ares de 

modernidade. Era o Brasil com altos índices de analfabetismo que 

contava com uma revista de grande tiragem, chegando a 700 mil 

exemplares na década de 1960 e com um público de quatro milhões 

de leitores. 

A análise detém-se ainda no pensamento de O Cruzeiro 

mostrado pela sua linha editorial, que priorizava temas ditos 

“modernos”. São fatos contados a partir da idéia de Brasil que a 

revista criou e desses, recortamos 17 anos para estudar neste 

trabalho. Na pesquisa, deparamo-nos com uma multiplicidade de 

linguagens, expressas nas dezenas de páginas da revista através da 

fotografia, da rotogravura, das publicidades, dos textos jornalísticos, 

das crônicas, das novelas, das colunas especializadas dirigidas ao 

público feminino, todas com conteúdos carregados de simbologias. 

 São linguagens que contribuem com a transformação do 

fazer jornalístico e que se utilizam intensamente da imagem, 

precedendo uma era que estava por chegar e que, em poucos anos, 

viria a mudar a linguagem da comunicação, através da implantação 

da televisão, em 1950. O Cruzeiro foi um dos primeiros impressos a 

implementar a reportagem e, por meio dela, deu a jornalistas o 

sta us de estrelas, como ocorreu com David Nasser, no texto, e Jean 

Manzon, na fotografia, os quais contaram inúmeros acontecimentos 

sobre os mais variados temas em grandes reportagens.  
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Para alcançar os propósitos do presente estudo, 

buscamos apoio em um conjunto de leituras nas áreas do jornalismo 

e da história, procurando estudar a revista O Cruzeiro de ambos os 

pontos de vista. A análise teve como base exemplares que 

circulavam uma vez por semana no Brasil e no exterior, material 

encontrado em dois importantes arquivos do país, em Porto Alegre8 

e em Belo Horizonte9. Para compreender os aspectos históricos das 

décadas de 1920, 1930 e 1940, consultamos fontes bibliográficas10 

que retratam o Brasil nesse período.  

Os aspectos aqui apresentados são interpretados à luz do 

referencial bibliográfico, bem como dos três passos operativos neste 

estudo histórico-jornalístico: a heurística, a crítica e a interpretação. 

Pela heurística, buscam-se as fontes, lança-se novo olhar, a fatos, 

experiências. (DIEHL, 2001. p. 35). Foi lendo, fazendo anotações, 

 
8 Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa em Porto Alegre, onde se 
encontra boa parte dos exemplares da revista, de 1929 a 1973 e de 1982 a 1983, 
quando foi realmente extinta. MCS HJC – Rua Andradas, 959, Porto Alegre. Telefone: 
(51) 322 44252. 
 O Cruzeiro circulou de dezembro de 1928 a 1974. Um dos livros que contam um 
pouco da sua história é O império de papel: os bastidores de O Cruzeiro, de Accioly 
Neto (1998), organizado por Heloísa Seixas. A revista era vinculada aos Diários 
Associados, de Assis Chateaubriand (ver maiores informações no site  
<www.igutenberg.org/Biblio24.html>). Baseamo-nos ainda nas obras de Fernando 
Morais (2001), Chatô o rei do Brasil,e de Luiz Maklouf Carvalho (2001), Cobras 
criadas, autores que resgatam historicamente a trajetória da revista, do maior 
empresário de comunicação no período e de personagens como David Nasser e Jean 
Manzon, uma dupla de jornalistas muito conhecida do país de 1930-1970.  
9 Gerência de Documentação e Informação do Sistema Estaminas de Comunicação 
(Gedoc), junto ao jornal Estado de Minas – Área de Documentação e Informação – 
Avenida Mem de Sá, Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. No local encontra-
se a coleção completa da revista desde o seu primeiro exemplar. O material disponível 
para pesquisa é microfilmado.  
10 Principalmente tendo como base autores como: Fausto (1978; 1982; 1983; 1983) e 
Skidmore (1982) entre outros.  

http://www.igutenberg.org/Biblio24.html
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separando e fotocopiando as páginas em partes e até inteiras,11 

além de fotografar capas, publicidades e textos que trabalhamos na 

presente pesquisa, cujo resultado foi a obra editada em 2003.  

Material esse que nos permitiu obter uma visão mais 

completa das posições defendidas pela revista e da sua linha 

editorial, além de ter sido decisivo para o fechamento do estudo. É 

importante ressaltar que, muitas vezes, as páginas da revista 

conduziram este trabalho por caminhos que abriram novas 

possibilidades de observação, além de muitas informações falarem 

por si, evidenciando os principais objetivos do estudo. A análise não 

se deteve apenas ao que estava explícito, mas abrangeu o oculto, o 

implícito nas entrelinhas, nas pistas deixadas pela própria revista em 

seus artigos, propagandas, editoriais, nas próprias matérias, 

reportagens, fotos e colunas, no período de 1928 a 1945. A linha 

editorial impunha posições modernas e que reforçava o nacionalismo 

brasileiro, esta constatação foi fortalecida por Accioly Netto, que 

trabalhou na revista e escreveu sobre a história e os jornalistas de O 

Cruzeiro. (NETTO, 1998).12 Para entender melhor o significado 

dessas análises, procuramos explicações em Roger Chartier (1990). 

Segundo ele, são leituras que exigem visíveis sinais de identificação, 

precisam ser decifradas, numa compreensão que exigem várias 

 
11 O que resultou em um arquivo de cinco CD-ROM com páginas de O Cruzeiro e, 
ainda, em vinte disquetes com fotografias digitalizadas com imagens de capas, 
matérias e publicidades, além de 162 cópias xerográficas de algumas páginas dos 
anos de 1928-1945, compradas do Arquivo do Estado de Minas. 
12 E ainda em Chatô o rei do Brasil, de Fernando Morais (2001), e Cobras criadas, de 
Luiz Maklouf Carvalho (2001).  
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outras além daquilo que foi pretendido pelo autor e que representa 

trazer à luz da história aqueles que ficaram fora do pensamento 

histórico. Para isso é preciso também compreender a epistemologia 

do discurso racionalista. Para Astor Diehl (2002, p. 203), “os 

métodos generalistas tradicionais estão em crise, ou até mesmo, 

com seus dias contados.” Ele diz ainda: 

 

O mundo das experiências reconstruídas é dos fragmentos, das 
identidades setoriais das histórias individuais e dos 
individualismos. A historiografia hoje representa a história dos 
fracos, da fraqueza humana, dos sujos, das resistências, 
daqueles que foram jogados, historiograficamente, na 
irracionalidade. Esse fato representa um desafio ao historiador 
e ele não pode ficar insensível a esse fato, sobretudo, porque 
esse aspecto representa também a possibilidade de relacionar o 
espaço das experiências co idianas com o horizonte das 
expectativas através do próprio conhecimento histórico. 
(DIEHL, 2002, p. 203-204). 

 

A interpretação tem como base a análise do discurso, 

levando em consideração a linha editorial da revista, com as suas 

claras pretensões de fazer do Brasil um país moderno. Era, contudo, 

uma modernidade nacional imposta e apoiada claramente pelo 

governo do presidente Getúlio Vargas, que se utilizava intensamente 

da propaganda, inclusive tendo criado um Departamento de 

Imprensa e Propaganda para se fazer aceito. A revista contribuiu 

com a afirmação da política modernista e nacionalista de Vargas. 

Com as condições criadas pelos projetos políticos do governo, O 

Cruzeiro abriu espaço para a propagação não apenas dos seus 

feitos, mas das convicções de também transformar o país em 
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moderno. A partir dessa consonância de interesses entre governo e 

revista, divulgava-se o novo, o ideal, o moderno e buscava-se a 

transformação de comportamentos, sobretudo do público feminino.  

Dessa forma, a revista procurava impor à sociedade e, 

especialmente, às mulheres novos padrões de comportamentos, 

através de uma infinidade de formas, como moda, roupas, 

eletrodomésticos, maquiagens, cinema, concursos de beleza, 

esporte, registros das fabulosas festas sociais, mas, sobretudo, 

através das novidades em vários setores.  

A metodologia aplicada nesse estudo permitiu-nos a 

escolha das reportagens, fotos, colunas e textos para análise na 

pesquisa que teve por base o significado que o fato abordado 

continha para os leitores da revista, especialmente aqueles que 

pertenciam a uma camada privilegiada da sociedade. É uma análise 

que pergunta à fonte os motivos pelos quais aquela publicação 

estaria ali, o que aquelas informações significariam para a sociedade 

da época, bem como para os interesses do próprio semanário, que 

tinha bem evidenciadas as suas preferências. 

O presente estudo interessa pelo fato de O Cruzeiro ter 

surgido num período em que existiam poucos veículos de 

comunicação impressos com padrões modernos e com circulação por 

todo o território nacional e, ainda, por alguns países da América 

Latina. A revista foi referência não só pelos temas que levantava, 

representando, dessa forma, o pensamento da elite política, social, 

econômica e religiosa da época, mas também pela maneira como 
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diagramava e editava suas páginas, tendo sido pioneira no uso do 

fotojornalismo. 

 

3 A REVISTA DOS ARRANHA-CÉUS 

 

Por quase meio século, em que emocionou e escandalizou 

o leitor brasileiro, o jornalismo viu nascer, crescer e morrer uma das 

mais importantes revistas que o país já teve: O Cruzeiro. Nos 46 

anos que circulou, inclusive no exterior, em países como Portugal, 

Argentina, Chile e México, a revista foi considerada a maior da 

América Latina, chegando a uma tiragem de setecentos mil 

exemplares na década de 1960, considerado o período-auge do 

semanário. Foi um dos periódicos que consolidou muitas práticas do 

jornalismo, como a grande reportagem e o fotojornalismo. Foi ainda 

uma porta para o surgimento de vários nomes, principalmente na 

comunicação, com David Nasser, e na fotografia, com Jean Manzon, 

sem falar na literatura, na política e nas colunas, variadas e 

especializadas. (SERPA, 2003).  

Foi um veículo que teve a colaboração de grandes 

ilustradores, pintores, escritores e caricaturistas, entre os quais 

Portinari, Di Cavalcanti, Santa Rosa, Djanira, Ismael Nery, Enrico 

Bianco, Gilberto Trompowski, Anita Malfatti, Millôr Fernandes, 

Ziraldo, Carlos Estevão, Alceu Penna, Zélio (irmão de Ziraldo). Os 

literatos também tinham nela espaço para escrever, como Humberto 
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de Campos, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, 

Franklin de Oliveira, Austregésilo de Athayde e Manuel Bandeira. 

A revista, ao mesmo tempo em que expressava o 

pensamento intelectual da época, utilizava-se desses pensadores 

para divulgar a sua própria ideologia. Suas posições, que vamos 

mostrar no decorrer deste trabalho, não expressam o pensamento 

de toda a intelectualidade brasileira do período, mas de parte dela. É 

uma intelectualidade que com a modernidade ampliou-se 

incrivelmente em todo o mundo, como mostra Antonio Gramsci 

(1982, p. 12):  

Foram elaboradas, pelo sistema social democrático-

burguês, imponentes massas de intelectuais, nem todas justificadas 

pelas necessidades sociais da produção, ainda que justificadas pelas 

necessidades políticas do grupo fundamental dominante. Daí a 

concepção loriana do “trabalhador” improdutivo (mas improdutivo 

em relação a quem e a que modo de produção?), que poderia ser 

parcialmente justificada se levasse em conta que estas massas 

exploram sua posição a fim de obter grandes somas retiradas a 

renda nacional. A formação em massa estandartizou os indivíduos, 

na qualificação intelectual e na psicologia, determinando os mesmos 

fenômenos que ocorrem em todas as outras massas estandartizadas: 

concorrência (que coloca a necessidade da organização profissional 

de defesa), desemprego, superprodução escolar, emigração, etc. 

Nas décadas de 1920 e 1930, surgiram no Brasil revistas 

das mais variadas posições editoriais, algumas definidas, como O 
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Cruzeiro, que procurava defender o nacionalismo e a modernidade. 

Entre 1920 e 1925 surgiram 41 revistas, porém algumas delas não 

chegaram a completar um ano de circulação, como foi o caso de 

Miscellânea, em 1920. De 1925 a 1930, circulavam no país 24 

revistas nacionais (CORRÊA, 2000).13 a maioria de pouca expressão 

e tiragem. Foram publicações específicas, como a Rádio, Vida 

Domestica ou, ainda, A Estrada de Rodagem e Boas Estradas, que 

vieram contribuir com “a manutenção das raízes e dos valores 

brasileiros.” (Ibid., p. 11).14 Em 1928, surgiu O Cruzeiro, que teve 

entre os seus propósitos editoriais, o de estimular a imaginação dos 

leitores com novidades, através da ilustração e das formas gráficas 

de apresentação do texto, além da implementação de colunas, fotos 

e ilustrações, que tratavam de assuntos femininos, também temas 

que retratavam a alta sociedade da época, composta pelos políticos, 

militares e grandes empresários.  

O semanário trouxe consigo a representação do poder 

político-econômico-social dos anos 1928-1945, não servindo apenas 

aos meios constituídos, especialmente ao governo de Getúlio Vargas, 

 
13 A obra traz o registro da existência de 24 revistas de 1925-1929 e mais 14 a partir 
de 1930, inclusive Família Cristã, que surgiu em 1934. Entre as citadas até 1930 
estão: O Cruzeiro (1a fase) 1928-1975; Revista do Globo 1929-1967; Revista do Brasil 
(2a fase) 1926-1927; Revista da Agricultura 1926; Verde 1927-1929; Mundo Infantil 
1929-1930.  
 
14O livro traz um breve histórico das revistas brasileiras desde antes da independência 
do Brasil. “E retrata, do ponto de vista da atuação das revistas, a defesa da nossa 
independência e a busca de uma identidade nacional”. (CORRÊA, 2000, p. 234). A 
obra faz parte das comemorações dos cinqüenta anos da Editora Abril, hoje uma das 
maiores do país no mercado editorial de revistas. 
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mas ditando moda, comportamentos e se intitulando porta-voz de 

uma modernidade que principiava no país. 

Impressiona-nos a proeza que O Cruzeiro conseguiu, ao 

longo de 46 anos de circulação, de alcançar tiragens de setecentos 

mil exemplares (NETTO, 1998) num país que, na década de 1920, 

quando a revista surgiu, tinha, segundo dados do IBGE.15 

23.142.248 analfabetos, numa população de 15.443.818 homens e 

15.191.787 mulheres.  

Na década de 1940, ano-limite proposto neste estudo que 

originou esse artigo.16 a população brasileira era formada por mais 

mulheres que homens, além de terem aumentado os analfabetos, 

que então atingiam mais da metade da população, chegando a 

27.735.140. Na década de 1940, o país tinha 20.614.088 homens e 

20.622.227 mulheres. Além disso, segundo o IBGE, 208.570 eram 

pessoas sem instrução declarada, o que aumentava ainda mais a 

parcela daqueles com baixo índice de acesso à leitura no país. E a 

população brasileira continuava a crescer com a massa de imigrantes 

cada vez maior chegando ao país.  

Na década de 1930, o Brasil continuou a receber muitos 

imigrantes, vindos principalmente da Itália:  

 
15 Os números apresentados antes da década de 1930, obtidos por intermédio do 
IBGE - RJ, não representam a contagem populacional através do censo demográfico, 
pois o próprio IBGE surgiu a partir da década de 1930. Mas o instituto tem ainda 
como números a população de 1900, de 8.831.002 homens e 8.487.554 mulheres. 
Este mesmo levantamento aponta que, em 1900, sabiam ler e escrever 4.385.839 de 
brasileiros; não o faziam 12.932.717. Em 1920, somente 7.493.357 pessoas sabiam 
ler e escrever e em 1940, apenas 13.292.605, contra os 27.735.140 analfabetos. 
16 Ver mais em: SERPA (2003). 
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Mais de 50 milhões de europeus – população global da Itália 
hoje – deixaram o continente entre 1830 e 1930. Grande parte 
teve como destino a América do Norte [...] mas 11 milhões, ou 
seja, 22% do total, foram para a América Latina, dos quais 
38% eram italianos, 28% espanhóis, 11% portugueses e 3% 
da França e Alemanha. (ALVIM, 1998, p. 220-221).  

 

Nessa realidade brasileira surgiu O Cruzeiro. A revista, que 

circulou por quase todos os estados da federação e atingiu boa 

parcela da população17, conseguiu alcançar aproximadamente quatro 

milhões de leitores, número considerável frente à realidade cultural e 

de leitores do período. Além disso, contou com as facilidades dos 

meios de comunicação, como os Correios, que então já estavam 

mais bem estruturados em todo o país.  

É possível ainda hoje encontrarmos pessoas da geração 

das décadas de circulação da revista (1928-1974) que falam com 

muito carinho do magazine. Eram leitores que viviam em lugares de 

difícil acesso, mas que conseguiam entrar em contato com histórias 

fabulosas da revista, que se intitulava o veículo dos arranha-céus e 

que trazia em suas páginas as transformações sociais de um mundo 

que se urbanizava e se modernizava.  

 

 

 
17 Devemos levar em conta aqui que um periódico pode ser lido por várias pessoas e 
não apenas por uma única. O cálculo nunca é feito apenas levando em consideração a 
tiragem da publicação e o número de exemplares vendidos, mas também pelo número 
de pessoas que entram em contato com esse veículo, seja através da família, de 
empresas ou até mesmo entre amigos. 
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4 SURGE MAIS UM VEÍCULO NO CONGLOMERADO DE CHATÔ   

 

No dia 10 de novembro de 192818, circulou o exemplar de 

número um do Cruzeiro e, em 5 de dezembro, houve a festa de 

lançamento na cidade do Rio de Janeiro, um acontecimento que 

movimentou a cidade carioca. A partir de 1929, a revista deixou de 

se chamar Cruzeiro e passou a ser chamada de O Cruzeiro. Era mais 

um veículo de informação que integrava o conglomerado de 

comunicação de Assis Chateaubriand (Chatô), uma das organizações 

mais importantes da história dos meios de comunicação no Brasil. A 

revista O Cruzeiro nasceu no governo de Washington Luiz Pereira de 

Souza, período de intensa migração do campo para as cidades, 

época em que o Brasil registrava o aumento da vida urbana, em que 

fábricas se espalhavam, absorvendo costumes agrários e dando ao 

 
18 A revista veio a se chamar O Cruzeiro somente em junho de 1929, na edição de 
número 30. A data de surgimento do semanário foi confirmada com a cópia do 
primeiro exemplar da revista conseguido junto ao Arquivo do Jornal O Estado de 
Minas, único local no país que guarda todos os exemplares do magazine. A precisão 
na data foi um desafio que nos fez percorrer diversos arquivos e institutos do país até 
descobrirmos que O Estado de Minas é hoje o único local de pesquisa completa no 
Brasil sobre a revista. Accioly Netto (1998, p. 164), no livro O império de papel, 
confirma o que aconteceu após a falência de O Cruzeiro: “Em seguida, as magníficas 
máquinas, que haviam custado mais de dois milhões de dólares, eram vendidas a 
preço de ferro-velho. Da mesma forma, os arquivos da revista, considerados os 
melhores do Brasil, seguiram de caminhão para Belo Horizonte, entregues à guarda 
do Estado de Minas, único jornal do grupo dos Diários Associados com dinheiro 
suficiente para arrematá-los”. O Cruzeiro surgiu no dia 10 de novembro de 1928, foi 
inaugurado em cinco de dezembro de 1928 e viveu o seu auge na década de 1960; só 
com a edição da morte de Getúlio vendeu 720 mil exemplares. Passou por diversos 
processos de transformação e faliu em 1974.  
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país ares de modernidade, enquanto o mundo vivia o período 

entreguerras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Capa 1929 O Cruzeiro. (O CRUZEIRO,  1/set./1929).   

Fonte: Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. Porto 
Alegre, RS. 

 

Na economia, não eram mais os velhos impérios europeus 

que regulavam os “subdesenvolvidos”; novas potências industriais 

surgiam, como os Estados Unidos e o Japão. Mas eram também 

tempos que antecediam um dos maiores colapsos econômicos, a 

quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, considerada o centro do 
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capitalismo do mundo. Essa crise modificaria as economias pela 

alta dos preços e a desvalorização da moeda. 

No Brasil, no final de 1928, a rua Buenos Aires, no Rio de 

Janeiro, estava em festa: A revista fora instalada num prédio locado 

no centro da cidade no número 152. Tratada como uma festa inédita 

no país, o lançamento de O Cruzeiro era um indicativo de que o 

projeto arrojado de Assis Chateaubriand nascera vitorioso. O 

resultado já apareceria no dia seguinte, quando em poucas horas a 

tiragem do primeiro exemplar se esgotou nas bancas. Entrando 

definitivamente nas casas dos leitores cariocas, desde o Leblon ao 

subúrbio. Foi um indicativo de que a conquista do resto do país 

estava apenas começando, como conta Accioly Netto (1998, p. 36-

37): 

 

Na tarde quente do dia 5 de dezembro de 1928, à hora em que 
as repartições públicas encerravam o expediente e pouco antes 
do comércio fechar as portas, a Avenida Rio Branco foi 
inundada por uma chuva de papel picado [...] Parecia que de 
repente, por um espantoso milagre meteorológico, estava 
nevando na mais importante via pública da Cidade Maravilhosa, 
com 40 graus à sombra. Ônibus e automóveis estancaram. 
Uma sinfonia de buzinas encheu o ar. E milhares de 
transeuntes, surpresos, começaram a apanhar do ar, nas 
calçadas ou sobre o asfalto escaldante os pedaços de papel, 
que nada mais eram do que pequenos folhetos impressos, 
atirados dos andares mais altos dos edifícios, e que diziam: 
Compre amanhã O Cruzeiro, em todas as bancas, a revista 
contemporânea dos arranha-céus. 
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Desde a primeira edição, a revista dedicou um amplo 

espaço para mostrar, escrever, anunciar, criar conceitos e ditar 

modas.  

O Cruzeiro não apenas foi um veículo de comunicação 

importante no país, como foi intencionalmente criado para ser porta-

voz de uma nova ordem: a modernidade nacional. Surgiu, ainda, 

para atingir todo o território brasileiro e dar uma idéia de nação 

hegemônica. No resgate histórico que fez sobre a vida de Assis 

Chateaubriand, Fernando Morais (2001) conta que a utilização da 

revista para servir a interesses ideológicos e políticos foi muita bem 

pensada. 

Depois de ter feito um pedido de empréstimo financeiro 

para comprar a revista ao então ministro da Fazenda, Getúlio 

Vargas, Chatô conseguiu alcançar seus propósitos de receber ajuda 

financeira para investir em seus meios de comunicação. A pedido de 

Vargas, Chatô reuniu-se com banqueiro gaúcho (compadre do 

ministro) e, no mesmo dia, obteve o empréstimo pleiteado. Getúlio 

encarregou-se de providenciar o dinheiro, valendo-se, para isso, da 

sua influência junto ao proprietário do Banco da Província. 

Na conversa entre Getúlio e Chatô, o então ministro da 

Fazenda foi taxativo, argumentando sobre a importância do 

magazine: “Isso é negócio para ser fechado agora, nesta mesa. Essa 

revista vai ser um bacamarte para nossos planos políticos futuros.” 

(MORAIS, 2001, p. 187). Em outras palavras, Getúlio deixou claro 

que, mesmo sabendo que o empréstimo dificilmente seria pago o 
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que acabaria por conta dos cofres do Banco do Brasil, já que o 

banqueiro Mostardeiro era também presidente desse banco –, a 

revista era uma arma poderosa, um verdadeiro bacamarte, como ele 

definiu.  

De fato, a revista viria a ser, um dos veículos de 

comunicação mais poderosos que o país já teve, de “dois fios”, ou 

seja, com a função de eleger e de derrubar presidentes e governos, 

um exemplo foi o próprio Vargas, que o magazine ajudou a levar ao 

poder, mas que também ajudou a depor em 1944. Outros exemplos 

não faltam: O Cruzeiro e os demais meios de comunicação de Chatô 

foram incentivadores do golpe militar de 1964, que depôs o 

presidente João Goulart.  

O Cruzeiro teve vários endereços: em 1931, foi instalada 

junto ao recém-construído prédio dos Diários Associados, na rua 13 

de Maio; mais tarde, quando completou dezoito anos, mudou-se 

para a rua do Livramento, na Gamboa. Nesta fase a revista vivia um 

dos seus melhores momentos, com uma tiragem de 

aproximadamente cem mil exemplares. No endereço foi erguido um 

moderno prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde a 

revista se instalou definitivamente e permaneceu até o seu fim. 

Quando começou a entrar em falência, dos nove andares que 

ocupava, restaram para O Cruzeiro apenas três pequenas salas, o 

que demonstra o tamanho do endividamento do magazine, que foi 

consumindo o seu próprio patrimônio.  
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A ruína chegou definitivamente em 1974, mesmo que 

ainda tivesse uma boa vendagem. As dívidas levaram a revista à 

agonia da morte e, apesar de algumas tentativas de ressurgimento, 

ela sucumbiu, juntamente com outros veículos dos Diários e 

Emissoras Associados. Desapareceu, assim, um dos mais 

importantes veículos do império de comunicação brasileiro. Além de 

perder parte do próprio prédio onde estava instalada na rua 

Livramento, “o título O Cruzeiro foi cedido a Hélio Lo Bianco, em 

pagamento por suas comissões atrasadas.” Também as máquinas, 

importadas por mais de dois milhões de dólares, foram vendidas “a 

preço de ferro-velho.” “Da mesma forma, os arquivos da revista, 

considerados os melhores do Brasil, seguiram de caminhão para Belo 

Horizonte, entregues à guarda do Estado de Minas, único jornal do 

grupo dos Diários Associados com dinheiro suficiente para arrematá-

los”. (NETTO, 1998 p. 164). É no jornal mineiro Estado de Minas que 

hoje se encontra o mais completo acervo da revista, na Gerência de 

Documentação e Informação do Sistema Estaminas de Comunicação. 

A incorporação da documentação da revista aconteceu em 1977 e 

hoje todas as páginas estão microfilmadas, além de milhares de 

fotos, principalmente das belas mulheres mostradas por O Cruzeiro 

durante o seu reinado. (SERPA, 2003).19  

 
19 O acervo conta ainda com exemplares da revista A Cigarra, de 1919 a 1967, 
também uma produção do grupo de Assis Chateaubriand, além dos exemplares de O 
Cruzeiro Internacional, de 1956 até 1964. Foi pesquisando na documentação do 
acervo que o jornalista Rui Castro escreveu “Chega de saudade”, livro sobre a Bossa 
Nova. Foi por intermédio desse arquivo que conseguimos entrar em contato com os 
demais exemplares da revista que não havíamos conseguido no Museu Hipólito da 
Costa de Porto Alegre.  
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5 A TRANSFORMAÇÃO DO JORNALISMO BRASILEIRO 

 

A revista O Cruzeiro contribuiu significativamente com a 

história da comunicação no Brasil. A implementação de uma nova 

forma de fazer jornalismo, antes nunca utilizada pela imprensa da 

época, valorizou a reportagem, o uso da caricatura, da pintura, da 

fotografia, explorada de uma nova ótica, colorida, ressaltando o 

fotojornalismo. Foram inovações não comuns para a imprensa da 

década de 1930-1940, como a diagramação mais atraente e 

priorizando a qualidade das fotos e dos textos, um período em que a 

propaganda ganhou espaços. Criativa, a revista reforçou a idéia de 

modernidade servindo de ligação entre os interesses políticos, a elite 

social e religiosa e os leitores, mostrando uma mulher consumista, 

com hábitos modernos.  

Além das colunas femininas que contribuíram para o 

sucesso de O Cruzeiro, destacou-se nela a reportagem, 

principalmente as realizadas pela dupla David Nasser, jornalista e o 

francês Jean Manzon, fotógrafo. Este, nascido em Paris em 1915, 

trouxera muito da experiência francesa para o Brasil, tendo 

trabalhado, primeiramente, para o governo de Getúlio Vargas no 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão executor da 

censura à imprensa pela ditadura do Estado Novo. Quando Manzon 

chegou ao Brasil, na década de 1940, a fotorreportagem era 

inexistente e o atraso era muito grande. Manzon contribuiu com a 

implementação das reportagens fotográficas em O Cruzeiro, 
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utilizando a sua experiência de participação em coberturas de 

guerras, o que modificaria por completo o jornalismo nacional, como 

explica Carvalho (2001, p. 63):  

 

Esse novo método de abordagem jornalística, em que a 
fotografia tem um papel essencial, nasceu com as revistas 
ilustradas alemãs e francesas entre o final dos anos 20 e o 
começo dos anos 30 e consolidou-se com o lançamento da 
revista americana Life, em novembro de 1936. Aos poucos, o 
modelo Life ganhou o mundo. A francesa Match – não 
confundir com Paris Match, que é posterior à Segunda Guerra – 
foi a primeira a seguir-lhe os passos, a partir de 1938. O 
Cruzeiro só faria a reformulação editorial iniciada no final de 
1943. 

 

Em 16 de outubro de 1943, a dupla David Nasser e Jean 

Manzon estreou em O Cruzeiro com reportagens fabulosas e até 

ficcionistas. Em seu livro Cobras criadas, Carvalho (2001) conta 

algumas das artimanhas utilizadas pela dupla para conseguir 

reportagens interessantes. Um exemplo está no relato falso sobre a 

morte do próprio colega de trabalho, Jean Manzon, autorizada por 

Chatô, “a reportagem ficcionista aumentou o prestígio e a 

popularidade da dupla.” (CARVALHO, 2001, p. 109). A página 8 de O 

Cruzeiro do dia 6 de maio de 1944 trouxe mais informações sobre a 

suposta morte do fotógrafo. Uma das manchetes dizia: “Morreu Jean 

Manzon [...] Atropelado por um auto na Avenida Atlântica [...] o 

famoso fotógrafo antes de expirar que o enterrassem com a sua 

máquina [...].” Acima da página e com letras garrafais, tendo como 

símbolo uma cruz, num quadro emoldurado de azul, o texto dizia:  
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JEAN MANZON (Agradecimento) A diretoria, os funcionários, 
e os operários dos Diários Associados, os amigos, os 
conhecidos e os parentes de Jean Manzon, profundamente 
desolados com a morte do nunca muito pranteado 
companheiro, amigo e parente, agradecem a todos aquêles que 
compareceram a missa mandada celebrar pela alma boníssima 
do morto. (O CRUZEIRO, 6 mai. 1944, p. 08). 

 

A dupla inovou na cobertura jornalística com a 

implementação da reportagem, mas não se cansava de inventar 

matérias, ou de simplesmente creditar para si informações de outros 

autores, ou de reproduzir notícias sem ter comparecido ao local do 

fato. A mais polêmica de todas foi à reportagem sobre os índios 

xavantes de Mato Grosso, com o título “Enfrentando os Chavantes!”, 

do dia 24 junho de 1944, que O Cruzeiro creditou como inédita, mas 

não o era porque O Globo também já a havia publicado e apenas um 

repórter havia comparecido no local a serviço do governo. Foram 

divulgadas vinte e seis fotos, segundo a revista, mostrando pela 

primeira vez os xavantes. Para Carvalho (2001, p. 109), que fez um 

amplo estudo sobre a vida profissional da dupla, “só o fotógrafo 

havia feito a viagem, ainda a serviço do Estado Novo.” Relata que a 

famosa reportagem já havia saído no jornal O Globo no dia 13 de 

agosto de 1943, em primeira página, revelando que o coordenador 

da Fundação Brasil Central, João Alberto de Lins e Barros, 

sobrevoara a aldeia dos xavantes, fazendo um vôo de 

reconhecimento na região. Esse é mais um exemplo das façanhas da 

dupla, que, conforme Carvalho (2001), aconteciam numa média de 

quatro por mês, alcançando muitas vezes três por edição, como ele 

conta em Cobras criadas:  
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t

Já eram vinte e sete as reportagens feitas até ali, e mais 
cinco vieram entre maio e junho de 44. Uma delas, “Nas celas 
dos monges”, é versão revisitada da pauta que Manzon havia 
feito para a Match. Outra, “Roteiro do Norte”, é mais uma 
fraude com as fotografias para o DIP naquela longa viagem 
pelo Norte e Nordeste. “Nossos repórteres Jean Manzon e 
David Nasser voaram para o Norte escalando por algumas 
capitais”, diz a apresentação. Só o fotógrafo havia feito a 
viagem, ainda a serviço do Estado Novo. (CARVALHO, 2001, p. 
109). 

 

Histórias ficcionais envolvendo David Nasser e Jean 

Manzon não faltam. A mais engraçada de todas é a da foto do 

deputado Barreto Pinto de Cuecas, chamada de Barreto Pinto sem 

Máscara, veiculada em 29 de junho de 1946 e que custou ao 

deputado a cassação do mandato. Mesmo tendo acontecido depois 

do período delimitado para o estudo na obra já mencionada, A 

máscara da Modernidade: a mulher na revista O Cruzeiro (1928 - 

1945) de SERPA (2003), consideramos ser relevante registrar mais 

esta polêmica:  

 

A glória chegou com a exclusiva e bombástica “Barreto Pinto 
sem máscara”, na edição de 29 de junho de 46. Em onze 
páginas, da 8 a 18, Manzon e Nasser apresentaram o deputado 
constituinte Barreto Pinto semidesnudo, em cuecas e fraque. 
Foi um escândalo, provocou enorme repercussão na mídia e 
levou à cassação de um restinho de mandato de Edmundo 
Barreto Pinto, do Partido Trabalhista Brasileiro – a primeira na 
história política do Brasil. [...]. Barreto Pinto explicou, na 
ocasião, que recebeu os dois repórteres, em casa, a pedido do 
secretário de redação do Diário da Noi e, Sebastião Isaías. E 
que deixou-se fotografar só com a casaca, em cuecas, porque 
os dois disseram que só iriam “aproveitar o busto”. 
(CARVALHO, 2001, p. 151-153). 
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Além da dupla David Nasser e Jean Manzon, O Cruzeiro 

contava com um time de cronistas, desenhistas e correspondentes 

nas principais cidades do mundo. A revista tratava de temas que 

variavam da religião à política, das amenidades às preocupações do 

mundo e de um país que se modificava naqueles anos de revolução 

e da Segunda Guerra Mundial. Mas os assuntos abordados 

procuravam não ultrapassar um certo limite da “ordem social 

constituída”, apesar de colunistas como Alceu Pena mostrarem, 

através da sátira aos conservadores, uma nova realidade feminina, 

de mulheres liberadas de preconceitos, com atitudes de 

consumidoras.  

A Igreja Católica era vista como defensora da moral e dos 

bons costumes, da mesma forma que a família, instituição que 

deveria ser fortalecida. A política estava ligada à idéia de um Estado 

nacional e conservador. Mesmo que Chatô fizesse crítica a um 

determinado fato ou político, lançando veneno pelas linhas dos seus 

editoriais, tática utilizada por ele muitas vezes para extorquir 

dinheiro de políticos e para dar continuidade à expansão do seu 

império de comunicação, ou em outros casos para protegê-lo, as 

matérias e reportagens na revista não tinham o mesmo tom. A 

preocupação do magazine era manter boas relações com o poder, 

mas isso nem sempre foi possível e teve um período em que Assis 

Chateaubriand intensificou as críticas em seus editoriais publicados 

nos jornais do grupo e Getúlio Vargas revidou, mandando executar 

uma das hipotecas de O Jornal, uma história contada por Accioly 

Netto (1998, p. 55): 
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Em 1934, os Diários Associados foram assaltados por uma 
crise política que ameaçou destruir sua estabilidade. Assis 
Chateaubriand, sem medir conseqüências, começara uma 
campanha feroz contra o governo de Getúlio Vargas, a quem 
chamou de “monstro” em uma de suas matérias mais 
brilhantes. O revide foi imediato. Veio uma ordem taxativa do 
Governo para que o Banco do Brasil executasse a hipoteca 
referente ao atraso no pagamento da maior rotativa de O 
Jornal. Ameaçado de prisão, Chateaubriand saiu do país, 
deixando, antes de partir para o destino ignorado, uma ordem: 
que O Jornal e o Diário da Noite saíssem da Rua 13 de maio e 
voltassem a ser impressos nas velhas oficinas da Rua Rodrigo 
Silva.  

 

Segundo Accioly Netto (1998), O Cruzeiro também recebeu 

do governo militar a mesma ordem de interdição, por causa das 

críticas nos editoriais de Chatô, como aconteceu com O Jornal, mas 

a revista não chegou a fechar as portas, primeiro, porque a hipoteca 

da dívida com o governo estava com a Caixa Econômica Federal e 

Getúlio mandara executar as referentes ao Banco do Brasil; 

segundo, porque a revista, ao longo desses anos, até a década de 

1940, registrava tudo o que dizia respeito ao governo Getúlio. 

Todavia, esse prestígio de Vargas foi desaparecendo, principalmente 

em 1944-1945, quando se observa que vários artigos de colunistas 

da revista e as reportagens de David Nasser já não elogiavam o 

ditador, nem dedicavam muitos espaços para mostrar seus feitos; ao 

contrário, criticavam-no.  

O espaço político de que a revista dispunha sempre foi 

muito bem aproveitado por Getúlio Vargas, que se caracterizou como 

um governo intervencionista e baseado na aliança de classes para 

implementar programas de desenvolvimento. O período varguista, 
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principalmente na década de 1930, foi marcado pelo populismo e 

pelas reformas que concederam aos brasileiros alguns direitos 

trabalhistas e sociais. A propaganda governamental buscava 

construir um Estado nacional e o controle da comunicação; foi uma 

era marcada pela gradual elevação da intervenção do Estado na 

economia e na organização da sociedade, além da centralização do 

poder governamental. (SERPA, 2003). 

 

6 O CRUZEIRO REPRODUZIU UMA ÉPOCA 

 

A história política do período de 1930-1940 é marcada por 

um sistema intervencionista e uma sociedade que, apesar de se 

dizer moderna, submetia as mulheres a uma vida sem qualquer 

direito social e político. A Igreja era a guardiã da moral e dos bons 

costumes, opondo-se aos ideais modernos que começavam a surgir 

nesse período, atuando no enfrentamento do comunismo e impondo 

a sua doutrina às elites, na tentativa de convencer o governo de que 

o Brasil era um país católico. Nesse sentido, O Cruzeiro registrou 

muitos acontecimentos católicos e exaltou comemorações, como 

Natal e Páscoa, com o que aumentava até mesmo a tiragem da 

revista.  

Os principais temas que aparecem na revista, evidenciam-

se registros das mudanças que surgiam a partir da modernidade e a 

própria transformação da sociedade no período. Os anos que 
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recortamos para este estudo registraram no país momentos densos 

de expressão artística e cultural e, também da comunicação, com O 

Cruzeiro e outras manifestações literárias. E no embalo do 

modernismo que principiava, revelaram-se escritores como Monteiro 

Lobato, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Lima Barreto, Plínio 

Salgado e outros, os quais descreviam as mudanças, as 

transformações e o novo. (ANNATERESA, 1994). Esse novo era o 

moderno, uma unidade paradoxal, unidade de desunidade, como 

definiu Marshall Berman (1986), que se refere às contradições da 

modernidade usando a expressão que tudo o que é sólido se 

desmancha no ar. A modernidade, segundo o autor, é um turbilhão 

que desintegra e muda o ritmo de vida. Para ele:  

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas 
fontes: grandes descobertas nas ciências físicas, com a 
mudança da nossa imagem do universo e do lugar que 
ocupamos nele; a industrialização da produção, que transforma 
conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes 
humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, 
gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes: 
descomunal explosão demográfica, que penaliza milhões de 
pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as 
pelos caminhos do mundo, em direção a novas vidas; rápido e 
muitas vezes catastrófico crescimento urbano; sistemas de 
comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, 
que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais 
variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez 
mais poderosos, burocraticamente estruturados e geridos, que 
lutam com obstinação para expandir seu poder; movimentos 
sociais de massa e de nações, desafiando seus governantes 
políticos ou econômicos, lutando por obter algum controle 
sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando todas as 
pessoas e instituições, um mercado capitalista mundial, 
drasticamente flutuante, em permanente expansão. No século 
XX, os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, 
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mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, vêm a 
chamar-se “modernização.” (BERMAN, 1986, p. 16).  

 

A modernidade traz uma atmosfera de agitação que deixa 

as pessoas mais sensíveis, mexendo com psíquico, com a moral, 

além de promover uma “autodesordem.” Esse novo mundo trouxe, 

ainda, uma nova paisagem urbana, diz Berman (1986). 

São tempos em que os indivíduos ousam se individualizar. 

Pensadores como Nietzche destacam que a humanidade moderna se 

encontra numa ausência e num vazio de valores, mas, ao mesmo 

tempo, tem uma infinidade de possibilidades. (BERMAN, 1986). 

Essas possibilidades modernas, são também uma variedade de 

produtos industrializados que chegam com facilidade em várias 

partes do mundo e vão fazer com que O Cruzeiro venha a idealizar 

uma vida de consumo para a sociedade dessa nova fase. Fase essa 

que trouxe segurança e perigo, confiança e risco, como definiu 

Giddens (1991), para quem o caráter da modernidade é um 

fenômeno de dois gumes:  

 

O desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua 
difusão em escala mundial criaram oportunidade bem maiores 
para os seres humanos gozarem de uma existência segura e 
gratificante que qualquer tipo de sistema pré-moderno. Mas a 
modernidade tem também um lado sombrio, que se tornou 
muito aparente no século atual. (GIDDENS, 1991, p. 16). 

  

Conforme Giddens (1991), autores influenciados por Karl 

Marx defendem que a ordem social que emerge da modernidade é 
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capitalista tanto na economia como na política e noutras áreas da 

sociedade. Já pensadores como Durkheim e Max Weber entendem 

que o caráter de rápida transformação da vida social moderna não 

deriva do capitalismo, mas da industrialização, “do impulso 

energizante de uma complexa divisão de trabalho, aproveitando a 

produção para as necessidades humanas através da exploração 

industrial da natureza.” (GIDDENS, 1991, p. 20). Aqui, Giddens 

(1991, p. 61) define o capitalismo como “sistema de produção de 

mercadorias, centrado sobre a relação entre a propriedade privada 

do capital e o trabalho assalariado sem posse de propriedade, esta 

relação formando o eixo principal de um sistema de classes.” Quanto 

ao industrialismo, é visto como “o uso de fontes inanimadas de 

energia material na produção de bens, combinando o papel central 

da maquinaria no processo de produção.”  

A dinâmica moderna alterou até mesmo as maneiras de 

calcular o tempo: “O calendário, por exemplo, foi uma característica 

tão distintiva dos estados agrários quanto a invenção da escrita.” 

(GIDDENS, 1991, p. 25). Hoje, em decorrência da expansão da 

modernidade, os calendários são padronizados em escala mundial e 

seguem o mesmo sistema de datação. Além disso, a vida pública 

passou a ser institucionalizada, e a pessoal “torna-se atenuada e 

privada de pontos de referência firmes: há uma volta para dentro, 

para a subjetividade humana.” (GIDDENS, 1991, p. 118). Assim, 

para alcançar a estabilidade, é preciso buscar o seu próprio eu. Com 

o rompimento das velhas ordens comuns da sociedade, produziu-se 

uma  
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[...] preocupação narcisista, hedonista, com o ego. Outros 
chegaram à mesma conclusão, mas relacionam tudo isso a 
formas de manipulação social. A exclusão da maioria da 
população das arenas onde as políticas de grande conseqüência 
são elaboradas e as decisões tomadas forçam uma 
concentração sobre o eu; este é um resultado da falta de poder 
que a maioria das pessoas sente. (GIDDENS, 1991, p. 125). 

   

No entanto, reforça o autor, “o mundo que se transforma 

gradativamente da familiaridade do lar e da vizinhança local para um 

tempo-espaço indefinido – não é de modo algum um mundo 

puramente impessoal.” (GIDDENS, 1991, p. 143). As relações podem 

ser mantidas a distância, é um mundo cada vez mais povoado e de 

rostos anônimos.  

A modernidade, segundo Giddens, tirou a sociedade das 

formas de vida tradicionais. “Tanto em sua extensionalidade quanto 

em sua intencionalidade, as transformações envolvidas na 

modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de 

mudança característicos dos períodos precedentes.” (GIDDENS, 

1991, p. 14). É um ritmo de mudança rápida e extrema que, 

segundo o autor, estabelece ligações sociais em todo o mundo, com 

impactos abrangentes e dramáticos.  

O século XX, segundo Giddens (1991), é considerado o da 

guerra, com as iminentes perdas de muitas vidas, conflitos militares 

sérios e ameaças de confronto nuclear. O período é definido como o 

de um mundo carregado e considerado perigoso, realidade que 

forçava “a provar a suposição de que a emergência da modernidade 
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levaria à formação de uma ordem social mais feliz e mais segura.” 

(GIDDENS, 1991, p. 19). 

Esse temor às situações problemáticas e conflituosas 

ajudou a formar no século que passou a base do lado obscuro da 

modernidade, uma modernidade emaranhada, que O Cruzeiro 

apregoava como o novo, como a alternativa para a sociedade 

alcançar as mudanças; para tanto, era preciso consumir e adotar 

novos comportamentos. Era uma modernidade que não nascia do 

âmago do real, mas da concepção da revista ao adotar e anunciar 

padrões modernos de comportamento.  

 

7 A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

Entre muitos desafios que O Cruzeiro experimentou foi o 

de acompanhar as transformações do jornalismo nos moldes 

americanos, com um padrão mais objetivo da informação e uma 

diagramação mais atraente, que, com o passar dos anos, iria 

encontrar na informática uma grande aliada. Mas no início do século 

XX o jornalismo brasileiro, diferente do americano, ainda não havia 

descoberto a reportagem. Tudo na profissão daqueles anos se 

resolvia no “sabe-tudo” das redações, território de comentaristas e 

articulistas. Um deles, João do Rio, pseudônimo do jornalista e 

escritor carioca Paulo Barreto, começou a aparecer com pautas 
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ousadas, utilizando o seu tino de repórter e revolucionando a forma 

de dar a notícia. 

 

Foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a sair dos gabinetes 
e dos salões grã-finos para buscar a notícia em becos e 
avenidas. “Eu amo a rua, a mais igualitária, a mais socialista, a 
mais niveladora das obras humanas”, escreveria este homem 
fascinante e controvertido numa série de matérias sobre os 
bas- onds do Rio [...] O que João do Rio fazia em Kósmos, 
revista de cultura criada em 1904, não era ainda a reportagem 
tal como existiriam décadas mais tarde[...] Não havia, por 
exemplo, preocupação com a objetividade. Mas a narrativa 
trazia já um indispensável ingrediente do gênero, a fiel 
observação da realidade, além da disposição do autor de contar 
o Brasil aos brasileiros. (CORRÊA, 2000, p. 41). 

  

Quando O Cruzeiro nasceu, o jornalismo no Brasil já se 

encontrava numa fase de transição entre a precariedade editorial e 

as possibilidades de inovação. Audacioso, Chatô comprou 

equipamentos modernos importados da Alemanha para impressionar 

e alcançar os seus propósitos de mudança com o novo 

empreendimento. No ano de 1930, persistindo nesses propósitos de 

melhorias, O Cruzeiro anunciou reformas na parte gráfica do 

semanário: 

 
O CRUZEIRO, que consta de 48 paginas em seus numeros 
normaes, passara a ter 56 e 64 paginas, das quaes metade em 
rotogravura. Isto representa apenas a phase inicial das nossas 
reformas. Logo, porem, que as nossas actuaes officinas sejam 
transferidas para a nova sede em vias de conclusão na rua 15 
de maio, passaremos a utilizar a gigante machina de 
rotogravura rotativa de cinco unidades, [sic] [...].. (O 
CRUZEIRO, 6 set. 1930, p. 13). 
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Em 1931, avançavam as reformas na revista, que se 

instalou em nova sede, com uma oficina moderna, e anunciou o 

progresso que chegava ao semanário. Já com letras no formato 

script que a nova máquina propiciava fazer, o recado aos assinantes 

e leitores foi dado em página nobre inteira, com palavras bem 

grandes, como são tratadas pela imprensa as primeiras páginas de 

uma publicação.  

 

O próximo numero de “O Cruzeiro” conterá materia de especial 
interesse para V. S. Uma revista moderna deve ter como 
permanente objetivo proporcionar aos seus leitores assuntos 
atraentes, capases de merecerem e justificarem a presdileção 
[sic] do público. Tendo completado a instalação das suas 
officinas [sic] na sua nova séde “O Cruzeiro” iniciará a 
execução de um vasto programa de iniciativas, subordinado à 
sua divisa de melhorar sempre, variar sempre, progredir 
sempre! (O CRUZEIRO, 15 ago. 1931, p. 4).  

No início de 1931, a revista já havia anunciado o projeto 

ousado que viria para transformá-la num programa chamado de 

“remodelação-geral”. O anúncio de página inteira servia também 

para justificar para os leitores o aumento do preço da revista e para 

anunciar “a publicação mensal de um numero especieaes [sic] de 2$ 

000 réis (dois mil réis).” 

O Cruzeiro a seus leitores 

  

O nosso programa de remodelação-geral – os futuros números 
especiais de “O Cruzeiro” – nossas novas instalações para 
retrogravura em cores. As transformações porque vae passar 
esta revista com os readicaes melhoramentos que nella serão 
brevemente introduzidos, visam a torná-la um orgão 
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correspondente ao gráu de cultura sempre ascensional do 
público e ajustá-la ao programma que traçamos de fazer de O 
CRUZEIRO uma revista modelo, comparavel às melhores 
revistas similares estrangeiras [...] O CRUZEIRO que inaugurou 
a rotogravura na imprensa ilustrada nacional, e que serviu de 
campo experimental da rotogravura no Brasil, inaugura em 
breve a rotogravura a côres, para o que tem já montada nas 
suas novas officinas a gigante rotativa de cinco unidades, 
adquirida na Alemanha [...] Essas reformas representam em 
seu conjucto um dos mais arrojados empreendimentos 
editoriais até hoje realizados no Brasil, e compreendem a 
execução semanal de 64 páginas em rotogravura a chromo-
rotogravura, e uma vasta collaboração literaria e artistica, 
confiada aos nossos mais notaveis escritores e illustradores. 
[...] A adopção e applicação intensiva e regular de tão 
complicados processos graphicos, com os da rotogravura a 
côres, para os quaes se tornou necessario contratar na
Alemanha pessoal techico devidamente adextrado, não pode 
fazer-se sem um periodo preparativo e experimental. 
Contamos, porem, que brevemente O CRUZEIRO haja 
concluido a sua remodelação, utilizando os novos machinismos 
e se tenha tornado a mais luxuosa, attraente e artistica revista 
semanal que jamais houve no Brasil [sic]. (O CRUZEIRO, 3 jan. 
1931, p. 2). 

 

No final da Segunda Guerra Mundial (1939/1945), o 

jornalismo no mundo sofreu modificações, a imprensa começou a 

sofrer a concorrência do rádio e da televisão. Em 1920, surgiu a 

radiodifusão nos Estados Unidos e, em 1923, a primeira revista 

semanal noticiosa: Time. Mais tarde, no início da década de 1940, 

surgiu a televisão naquele país. No Brasil, como até 1947 não 

existiam cursos de comunicação, os pretendentes à profissão de 

jornalista aprendiam nas redações o ofício da profissão. Foi nesse 

período que os jornais e revistas começaram a adotar uma nova 

forma de fazer jornalismo, baseada nas transformações por que 

passava a mídia americana. As matérias começavam a ser mais 



 

 

 

187 
 

t

interpretativas, com análises e avaliações; as páginas sofriam 

mudanças visuais. O Cruzeiro, a partir da década de 1930, teve 

modificado a sua diagramação e adotou a reportagem.  

Foi O Cruzeiro que consagraria a reportagem 

semanalmente, como mostramos anteriormente, com David Nasser e 

o fotógrafo Jean Manzon, como os principais repórteres da revista 

nesta fase. Mas a dupla começou a fazer sucesso com as 

reportagens a partir da década de 1940. Na edição de 25 de 

novembro de 1944, sobre terremoto no Chile, os autores relataram o 

fato sem a preocupação com um modelo de reportagem semelhante 

aos atuais, que leva em conta a objetividade da informação e utiliza 

a técnica do Lead, que consiste na introdução da notícia, ou 

“abertura da cabeça da matéria”, quando se responde a seis 

perguntas básicas: Como? Por quê? Onde? Quando? O quê? Quem? 

O modelo foi criado pelos americanos na tentativa de dar à notícia 

mais qualidade, uma objetividade que, segundo Mário Erbolato 

(1991), é um dos pontos mais contraditórios e difíceis no jornalismo.  

 

Outra característica da notícia é a obje ividade. Deve ser 
publicada de forma sintética, sem rodeios e de maneira a dar a 
noção correta do assunto focalizado. Quem colhe dados, 
observando o local ou entrevistando pessoas capacitadas a 
proporcionar informações para a matéria, deve agir com 
isenção de ânimo. Honestidade e imparcialidade são atributos 
exigidos do repórter. Porém o poder de síntese não impedirá a 
clareza. (ERBOLATO, 1991, p. 56).  
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Na reportagem sobre os fenômenos sísmicos que ocorrem 

no Chile e que ocasionam a morte de várias pessoas, o primeiro 

parágrafo trazia: 

 

Os fenômenos sísmicos que se reproduzem periodicamente em 
todo o mundo e em particular no Chile – são fenômenos de 
escassa importância na evolução da terra. A crosta terrestre 
sofre, apenas transformações leves, nos grandes terremotos. 
Mas, nas cidades e nos campos milhares de pessoas morrem, 
milhares de casas desaparecem e a desolação, o frio, a 
desnudes, a fome, a tragédia campeiam livremente, enquanto a 
terra imperturbável, prossegue a sua marcha universal [...] Os 
chilenos fizeram suas grandes cidades longe da zona dos 
terremotos. Seu país que está quase totalmente dentro da faixa 
sísmica do planeta, observa os tremores da terra como simples 
fenômenos metreológicos [sic]. No Chile se produzem, em 
média, 500 tremores em cada ano, dos quais, apenas raros são 
percebidos pelo homem. Contudo os mais fortes adquirem 
importância máxima e são casos de terror e pânico, devido 
principalmente “as péssimas construções em que habitam o 
homem”, esclarece-nos o Instituto Sismológico da Universidade 
do Chile. [...]. (O CRUZEIRO, 25 nov. 1944, p. 5).  

 

Com páginas recheadas de anúncios e muitas informações 

vindas dos estúdios de Hollywood e das principais agências de 

notícias do mundo, a revista passava, então, a integrar o modelo de 

comunicação de massa que eclodiu pelo mundo, disseminando a 

informação de forma comercial e em grande escala a partir do início 

do século XX, com o cinema, o rádio e, depois, a televisão, para 

grandes públicos. “Foram esses veículos que iniciaram a grande 

transição por nós continuadas até hoje em dia,” (DEFLEUR, 1993, p. 

24) um processo que se prolongou com os jornais e que teve ainda a 

contribuição do telégrafo e do telefone.  
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Com o alvorecer do século XX, a sociedade ocidental estava 
prestes a experimentar a criação de técnicas de comunicação 
que ultrapassavam os mais desvairados vôos da imaginação de 
um século antes. Durante a primeira década do novo século, o 
cinema virou uma forma de divertimento familiar. Isto foi 
seguido em 1920 pela criação do rádio doméstico e, nos anos 
40, pelo início da televisão doméstica.  (DEFLEUR, 1993, p. 41). 

 

A realidade apresentada pelo autor é americana. No Brasil, 

a televisão surgiria só uma década depois, pois o rádio e os meios 

impressos reinavam absolutos. Apesar de O Cruzeiro não ser 

definido como um veículo de massa, teve grande público leitor, e foi 

um dos principais instrumentos de divulgação da propaganda 

governamental, de interesses do cinema e dos produtos da indústria, 

que crescia e transformava a vida nas cidades, de ideologias políticas 

e sociais de um governo nacionalista e da idéia de um país moderno. 

Para isso, a revista também se modernizou, no entanto foi uma 

transformação apenas estética e gráfica, a revista não procurou 

evoluir do período amarelo, em termos de conteúdo, ou seja, não 

buscou sair da preocupação apenas com a circulação, esquecendo a 

qualidade do conteúdo que era oferecido ao leitor. Esse foi um 

período por que passou também a imprensa americana. Foi então 

que, “gradativamente, a imprensa tornou-se menos sensacionalista e 

mais responsável.” (DEFLEUR, 1993, p.73). E assim foram criados 

vários códigos e normas que estabeleceram limites aos meios de 

comunicação.  

Por aqui, O Cruzeiro, que procurava melhorar a sua 

qualidade gráfica, não se preocupava muito com a veracidade da 

informação, como revelou o próprio Accioly Netto (1998). Segundo 
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ele, muitas vezes as matérias das seções eram reaproveitadas das 

revistas do exterior.  

 

O Cruzeiro publicava também contos tirados de revistas 
estrangeiras, incluindo até as ilustrações, sem qualquer 
autorização. Ninguém jamais protestou. Éramos ainda um país 
desconhecido do Terceiro Mundo. O mesmo sistema era usado 
para as páginas de caricaturas internacionais, coletadas de 
publicações especializadas, sobretudo Simplicissimus, da 
Alemanha, Le Rire, da França e Carlino, da Itália. As seções de 
moda também eram feitas com recortes de revistas e jornais de 
Paris e Nova York. Tal sistema era pitorescamente chamado de 
“cola e tesoura”, no qual eu me tornei sem dúvida alguma um 
perito. (NETTO, 1998, p. 51). 

 

As informações vindas diretamente dos estúdios 

cinematográficos americanos preenchiam as colunas, como, por 

exemplo, “Cinelandia”, assinada por diferentes autores e que trazia 

muitas fotos das estrelas hollywoodianas. Além das fotos, os textos 

alimentavam o imaginário coletivo com as estórias da vida, de 

sucesso, dos produtos e dos cosméticos que as estrelas usavam. 

Essas estórias reacendiam o imaginário coletivo a cada 

nova edição, num trabalho jornalístico que buscava despertar a 

emoção e que trazia a cada semana uma pauta nova para reflexão. 

Os assuntos abordados pela mídia geravam discussões e eram 

motivo de polêmica como a criada no final dos anos de 1960 pelos 

americanos Maxwell MC Combs e Donald Shaw. Estes estudaram a 

relação estreita entre a maneira pela qual a mídia noticiosa 

apresenta a realidade, em termos de importância e hierarquia, e o 

modo como as pessoas, por empréstimo da mídia, compreendem 
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esta mesma realidade. Essa teoria, conhecida por Agenda Setting 

(WOLF, 1995), confirma a hipótese de que os meios de comunicação 

de massa não intervêm diretamente no comportamento de seus 

públicos, mas tendem a influenciar lenta e gradualmente no modo 

como os assuntos por eles são absorvidos. Em outras palavras, 

muitas vezes são os meios de comunicação que colocam os assuntos 

na pauta do dia para o público debater.  

Como o objetivo aqui não é avaliar a audiência, não serão 

abordados detalhes dessa teoria, mas queremos mostrar que a 

revista se propunha, sim, a formar opinião, a ditar moda e 

comportamentos e a ser porta-voz de uma nova ordem nacional: a 

modernidade. Por isso, preocupava-se em colocar na pauta da 

semana os assuntos que julgava importantes e que poderiam 

influenciar na transformação social daqueles anos.  

A definição de teóricos da comunicação como Wolf (1995, 

p. 22) é de que “a massa é constituída por um conjunto homogéneo 

[sic] de indivíduos que, enquanto seus membros, são essencialmente 

iguais, indiferenciáveis, mesmo que provenham de ambientes 

diferentes, heterogêneos [sic], e de todos os grupos sociais,” uma 

comunicação de massa direcionada para grupos sociais restritos.   

Em O Cruzeiro existiu uma comunicação de massa no 

sentido da massificação da informação e da publicidade, procurando 

mostrar que o Brasil era um novo país, agora moderno. Ainda que 

fosse dirigida a um público restrito e elitizado, a revista teve boas 

tiragens e desempenhou um papel preponderante na comunicação 
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brasileira, além de ser uma das portas da mediação desse tipo de 

comunicação intensa da publicidade, que não se restringia apenas 

aos espaços da propaganda, mas utilizava-se da notícia, da 

reportagem, das colunas e da fotografia. Tudo era tratado como 

uma venda ao consumidor, fossem ideologias, fossem produtos.  

Wolf (1995, p. 22) ainda reforça:  

 

Além disso, a massa é composta por pessoas que não se 
conhecem, que estão separadas umas das outras no espaço e 
que têm poucas ou nenhumas possibilidades de exercer uma 
acção ou uma influência recíprocas. 

 

Outros teóricos como DeFleur e Sandra Ball-Rokeach 

destacam que os meios de comunicação, ao longo dos anos, 

assistiram ao declínio de seu público, mas não porque deixaram de 

ser veículos de massa e, sim, porque foram cedendo espaços para 

outros, alguns sendo até ameaçados de obsolescência. Defleur 

(1993) explica como os meios impressos foram se projetando e as 

revistas semanais foram conquistando o público:  

 

No tocante ao jornal, os fatores que conduziram a seu declínio 
até agora não são difíceis de evidenciar. Outras formas de 
veículos, satisfazendo necessidades da população semelhantes 
às atendidas pelos jornais, começaram a surgir na sociedade na 
década de 1920. Pouco após (durante os anos 30), revistas 
noticiosas semanais começaram a granjear aceitação bem 
generalizada. Até o filme desempenhou um papel nisso. Nos 
últimos anos da década de 1940 e na de 1950, claro, a 
televisão avassalou a sociedade norte-americana. Em maior ou 
menor grau, cada uma dessas alternativas funcionais para o 
jornal abocanhou algo da circulação da imprensa diária. Cada 
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uma, em certo sentido, propicia notícias, informações ou 
divertimento de uma forma que outrora era domínio exclusivo 
do jornal. (Defleur, 1993, p, 74-75)  

 

Essa evolução nos meios de comunicação e o surgimento 

de novos suportes e formatos acompanham o próprio crescimento 

econômico da sociedade. Já na metade do século XIX, o mundo 

começou a se voltar para um novo tipo de economia, a economia de 

mercado, cuja base é o consumo de bens, surgindo aí uma 

sociedade de consumo. A indústria cultural, diz Coelho (1980), tem 

muito dos traços da sociedade capitalista liberal e mostra como ela 

surgiu e quais são os seus traços marcantes: 

 

Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa 
e a cultura de massa surgem como função do fenômeno da 
industrialização. É esta, através das alterações que produz no 
modo de produção e na forma do trabalho humano, que 
determina um tipo particular de indústria (a cultural) e de 
cultura (a de massa), implantando numa e noutra os mesmos 
princípios em vigor na produção econômica em geral: o uso 
crescente da máquina e a submissão do ritmo humano de 
trabalho ao ritmo da máquina; a exploração do trabalhador; a 
divisão do trabalho. Estes são alguns dos traços marcantes da 
sociedade capitalista liberal, onde é nítida a oposição de classes 
e em cujo interior começa a surgir à cultura de massa. Dois 
desses traços merecem uma atenção especial: a reificação (ou 
transformação em coisa: a coisificação) e a alienação. Para 
essa sociedade, o padrão maior (ou único) de avaliação tende a 
ser a coisa, o bem, o produto, a propriedade: tudo é julgado 
como coisa, portanto tudo se transforma em coisa – inclusive o 
homem. E esse homem reificado só pode ser um homem 
alienado: alienado de seu trabalho, trocado por um valor em 
moeda inferior às forças por ele gasta; alienado do produto de 
seu trabalho, que ele mesmo não pode comprar, pois seu 
trabalho não é remunerado à altura do produzido; alienado, 
enfim, em relação a tudo, alienado de seus projetos, da vida do 
país, de sua própria vida, uma vez que não dispõe de tempo 
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livre, nem de instrumentos teóricos capazes de permitir-lhe a 
critica de si mesmo e da sociedade. (Coelho, 1980, p. 10-11). 

 

Para Coelho (1980), a comunicação de massa, com seus 

veículos, como o cinema, a história em quadrinhos e tantos outros, 

permite a prática do novo.  

 

Na verdade, o que temos nesses veículos da indústria cultural 
realmente são ícones, porém, ícones sufocados numa operação 
indicial com os signos. Os ícones existem superficialmente, mas 
o modo pelo qual são dispostos é indicial, formando-se no 
indivíduo receptor uma consciência sob a forma de mosaico, 
composta por retalhos de coisas vistas rapidamente, numa tela 
onde se multiplicam e sucedem imagens desconexas a impedir, 
para esse indivíduo, uma visão totalizante de si e de seu 
mundo, provocando, dessa forma, o processo de alienação. 
(COELHO, 1980, p. 73). 

Segundo o autor, para existir uma comunicação de massa 

é necessário que exista uma sociedade de massa, com consumo de 

massa. No Brasil a baixa renda da população diminui o consumo, 

porque “a divisão de renda é tal, que apenas os bolsões situados no 

centro-sul do país podem pensar em consumir, e mesmo assim em 

termos relativamente modestos.” (COELHO, 1980, p. 74). Mas 

também é correto afirmar, conforme o autor, que a indústria cultural 

gera produtos dirigidos diretamente à pequena parcela da sociedade 

que é consumidora. Então, grupos de classes sociais baixas 

consomem simbolicamente produtos dirigidos à minoria.   

Sabedores ou não dessas afirmações, os dirigentes de O 

Cruzeiro optaram por uma comunicação mais dirigida ao público 

feminino, um grande potencial consumidor pouco explorado pela 
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mídia da época. Como afirma Coelho (1980), na comunicação de 

massa é gerada uma produção cultural disseminada para outras 

camadas sociais e que consegue atingir mais consumidores, mesmo 

que seja de uma forma simbólica. Assim, sendo as mulheres o 

público-alvo da revista, acabavam influenciando as famílias para o 

consumo de novos produtos. A indústria cultural brasileira, como 

afirma o autor, possui elementos de cultura estrangeira e não trata 

de temas do cotidiano. Ela é, basicamente, “a indústria do 

divertimento, da distração, e não da reflexão sobre o que acontece 

na vida diária.” (COELHO, 1980, p. 96). A comunicação, em O 

Cruzeiro, era dirigida ao público de melhor poder aquisitivo, mas 

com o propósito de atingir o país como um todo e de espalhar por 

todos os cantos do Brasil as novidades trazidas por uma cultura de 

massa que se espalhava também com o cinema e toda a gama de 

produtos e estilos criados a partir daí, dando uma idéia de novo, de 

mudanças, de moderno.  

 

8 UMA CONTRIBUIÇÃO ÍMPAR 

 

O Cruzeiro foi um veículo de comunicação que contribuiu 

com mudanças, na parte gráfica adotou técnicas pouco conhecidas 

no país, especialmente com a rotogravura e no fazer jornalístico, 

implementou a reportagem. Intencionalmente criado para ser porta-

voz de uma nova ordem, a modernidade nacional, surgiu para atingir 

todo o território brasileiro e dar uma idéia de Brasil-único e atual, 
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numa correspondência de intenções, como já nos referimos, entre 

o seu fundador e proprietário, Assis Chateaubriand, e o presidente 

Getúlio Vargas, que, com propósitos políticos definidos, concedeu 

empréstimo para a criação do magazine. Interessava, então, 

politicamente, a Getúlio mostrar que o Brasil estava se 

modernizando.  

No decorrer dos anos a revista vai incorporando às páginas 

a fotografia, a caricatura, a publicidade, os desfiles e colunas de 

modas, as colunas especializadas nos assuntos femininos, os artigos, 

as reportagens e as diversas matérias avaliadas neste trabalho no 

período entre 1928, ano em que foi fundada até 1945, período em 

que concluímos a pesquisa e ainda uma observação rápida até 1974, 

quando a revista faliu. 

Observamos, então, as mudanças do país apresentadas 

pela revista em temas que aparecem em diversos espaços e 

momentos históricos do período, que se concentram mais no final da 

década de 1930 e início da de 1940, especialmente com a variedade 

de produtos de utilidade doméstica e de higiene e beleza. Vários 

textos deixam transparecer as reais intenções de mostrar que a 

sociedade brasileira estava alcançando a modernidade através das 

transformações das cidades e do surgimento de uma nova forma de 

vida, agora mais urbanizada, moldando comportamentos. A 

transformação que, apesar de ainda lenta, era vendida pela revista 

como uma realidade já existente. Vejamos um trecho ilustrativo do 

que afirmamos: 
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Nas cidades-crianças vivem os homens que ainda não se 

despenderam da terra. Cujo ser, como as raízes e as frondes, 

estremece ainda à pulsação profunda das energias telburicas.  

 

Sob os seus monumentos gigantescos, sob as suas babéis de 
dezenas de andares, o homem viverá esmagado como sob 
escombros, diminuindo no seu destino e na significação 
profunda da sua existencia sobre a terra. (O CRUZEIRO, 07 set. 
1929, p. 2).20

 

Através desse estudo mostramos que a revista ganhou 

importância no Brasil e em vários países do exterior, como Portugal, 

Chile, Argentina e México e teve um dos maiores índices de tiragens 

já registrados no país que tinha altas taxas de analfabetismo, 

principalmente nas décadas de 1930-1940.  

A história de O Cruzeiro é de aproximação com o poder, 

especialmente com o governo de Getúlio Vargas. Foi seguindo 

vestígios impregnados de símbolos que delineamos o panorama de 

um Brasil moderno que transparece em O Cruzeiro. A revista, no 

período deste estudo (1928-1945), representava o pensamento de 

parte da elite brasileira, principalmente da política, da militar e da 

religiosa. As experiências, as vivências e as práticas da sociedade 

constituída por políticos, militares, Igreja e empresários em geral, 

aparecem em suas páginas materializadas em reportagens, em 

notícias, fotos, entrevistas e colunas das mais variadas. Na política, o 

 
20 É possível que expresse a opinião da revista pelo fato de estar em página nobre, 
abaixo do expediente, como um editorial. 
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que se evidencia é o pensamento de um governo nacionalista, 

principalmente com o uso de uma publicidade intensa nos primeiros 

anos da década de 1930. 

O sonho era de beleza e vendiam-se produtos, roupas da 

alta costura parisiense e americana e muitos equipamentos 

domésticos que surgiam para facilitar a atividade de casa, 

referendando a idéia de modernidade. Além disso, temos uma 

revista ousada que importou da Alemanha os mais modernos 

equipamentos de impressão e deu novas formas ao jornalismo para 

levar aos quatro cantos do país informações, cultura, 

entretenimento, propaganda, mas sobretudo ideologias e o 

pensamento nacionalista, de uma utopia de Brasil único, moderno, 

industrializado e rico.  
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