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Edição “1987”
Censura, aids, urss e Copa união eram alguns 
dos grandes temas que estampavam as páginas 

de jornais e revistas do país em 1987, 
primeiro ano de revista imprensa. aCompanhe.

POR GUILHERME SARDAS*, DA REPORTAGEM

e s p e c i a l  2 5  a n o s

POLÍTICA

preparando a casa

Em fevereiro de 1987, era oficial-
mente instalada no país a 
Assembleia Nacional Constituin- 

te. O órgão, que ditaria a Constituição 
Federal de 1988, trazia o compromisso 
inato de salvaguardar os direitos funda-
mentais após 21 anos de ditadura militar. 

“O progresso foi muito grande em ques-
tões de liberdades individuais, como 
censura, tortura e processo penal”, 
comenta a advogada constitucionalista 
Ana Paula de Barcellos. Para Alexandre 
de Moraes, também advogado constitu-
cionalista, “não existe uma constituição 
no mundo que tenha um rol de direitos 
fundamentais tão extenso como a nossa”. 
Decisões capitais daquele ano de 1987 
levaram ao estopim de polêmicas em voga 
até hoje no debate político nacional. Para 
Ana Paula, a Constituinte teve a oportu-
nidade de corrigir falhas no modelo fede-

ralista brasileiro, mas falhou. “Hoje, os 
estados são muito dependentes financei-
ramente da União, têm pouquíssima 
autonomia.” Outro ponto é a opção pelo 
modelo de Congresso Constituinte – 
cujos membros revezavam suas funções, 
ora como parlamentares, ora como cons-
tituintes. “Foi um defeito grande que 
implicou na relação entre Executivo e 
Legislativo, que se chama hoje de ‘presi-
dencialismo de coalizão’. Efeito disso é 
termos a medida provisória em um regi-
me presidencial, o que acabou desvalo-
rizando o Legislativo”, finaliza Moraes.
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ECONOMIA

Dragão indomável

Quando a inflação chegava a 
bater 50% ao mês, o governo 
brasileiro suava para domar o 

“dragão” e estabilizar a economia com 
novos pacotes econômicos. Em 1987, 
o Plano Bresser congelou preços, alu-
guéis, salários e adotou a Unidade de 

Referência de Preços (UPR) como 
mecanismo de correção de perdas infla-
cionárias. Segundo a editora de Brasil 
do jornal Valor Econômico, Denise 
Neumann, após 25 anos, apenas as 
hiperinflações ficaram para trás. A 
inflação ainda não é tema totalmente 
resolvido, demandando controle rígido 
do governo. Com o atual sistema de 
metas de inflação, o Banco Central 
monitora a evolução dos preços, espe-
cialmente através do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
para garantir o índice anual dentro de 
4,5%, com margem de dois pontos 
acima ou abaixo. “Antes, o país lidava 
e aceitava taxas absurdas, e a inflação 
de menos de uma semana era a que se 
tem hoje em um ano.” A mudança de 
realidade tem refletido no noticiário, 
que se voltou para outros assuntos, além 
do comportamento dos preços. “Hoje, 
há uma nova abordagem na cobertura 
de finanças pessoais e novos enfoques, 
como comportamento da indústria, ser-
viços, infraestrutura, comércio exterior, 
novas fronteiras tecnológicas e resulta-
do das empresas”, explica.

TECNOLOGIA

Outros tempos 

Toda era tem suas novidades tec-
nológicas. Mas, em 1987, muitos 
produtos estrangeiros sofriam 

com a reserva de mercado estabelecido 
pelo governo militar, além da enorme 
defasagem da indústria nacional. A 
cobertura jornalística era reduzida aos 
entusiastas da área e incorporada ao 
caderno de economia ou de outra edi-
toria, nem sempre com boas novidades 
sobre o assunto. A partir dos anos 1990, 
a abertura brasileira às importações 
aumentou o interesse dos leitores, 
levando os jornais a criarem os primei-

ros cadernos de informática e as revis-
tas e os telejornais a aumentarem o 
destaque a matérias sobre equipamen-
tos e acessórios. Hoje, o cenário é bas-
tante diverso. O jornalista da área tem 
a tarefa não só de estar no encalço de 
todas as novas tecnologias como de ava-
liar a qualidade desses produtos. Com 
o surgimento da internet comercial, 
aumentou o interesse dos leitores, e 
internet e tecnologia deixaram de ser de 
interesse de grupos específicos, assu-
mindo papel central no dia a dia das pes-
soas. Para Alexandre Matias, editor do 
caderno “Link”, do jornal O Estado de S. 
Paulo, o jornalismo da área deve ainda 
atentar para questões como privacidade 
e funcionamento dos governos. “Hoje 
em dia, a tecnologia funciona como fer-
ramenta para irmos rascunhando aos 
poucos como será o futuro”, diz.

CULTURA

A censura sobrevive

A ditadura militar brasi-
leira já estava extinta, 
mas, em 1987, a censu-

ra ainda seguia atuante no país. 
Com a Divisão de Censura e 
Diversões Públicas (DPDC) e seu 
corpo de censores ainda em fun-
cionamento, formado majorita-
riamente de policiais, inúmeros 
filmes, peças e músicas conti-
nuavam sendo “picotados” ou 
barrados completamente. Na 
época, o Conselho Superior de 
Censura (CSC), fundado em 
1968, pelo então ministro 
Petrônio Portella, já arrefecia as 
antigas práticas de restrição, 
visando acompanhar os passos 
da abertura democrática. 
Segundo o jornalista Ricardo 
Albin, que participou do CSC 
nessa fase de distensão, repre-
sentando a Associação Brasileira 
das Emissoras de Rádio e TV 
(Abert) e autores de música 
popular, após o fim do regime 
militar, o órgão ainda tinha que 
lidar com a oposição de movi-
mentos a favor da censura. Como 
ele recorda, “era mais cômodo 
proibir”. Para o CSC, àquelas 
alturas, “nada deveria ser proi-
bido, especialmente para maiores 
de 18 anos que podem votar e 
exercer livremente seu direito de 
cidadania”, conta. Porém, com a 
sobrevida do DPDC, a realidade 
ainda não era a sonhada. “Medo? 
Claro que existia. Só acabou a 
censura, de fato, com a Cons- 
tituição de 1988”, diz. “Eram 
tempos duros. Hoje, a gente 
nem imagina isso.”
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INTERNACIONAL

URSS: a caminho do fim

Em outubro de 1987, Boris Yeltsin 
era destituído da chefia do 
Partido Comunista por fazer crí-

ticas severas à lentidão com que eram 
realizadas as reformas de abertura polí-
tica e econômica da URSS – respecti-
vamente, Glasnost e Perestroika. Já 

como presidente eleito, a partir de 
1990, Yeltsin mirava as medidas mais 
agressivas que tanto defendia no campo 
econômico. Apesar de a Rússia, em seu 
período de democratização, parecer 
caminhar para uma abertura cada vez 
maior, não foi bem isso que aconteceu. 
“As correntes liberais que sustentaram 
Yeltsin foram isoladas e desmoraliza-
das pela retração econômica. O 
Ocidente perdeu uma oportunidade 
histórica ao não prestar ajuda finan-
ceira decisiva à Rússia e também ao 
forçar a expansão da Otan para a 

Europa Oriental, humilhando Moscou. 
A crise financeira de 1998 extinguiu 
os impulsos democratizantes e prepa-
rou o caminho para a ascensão de 
Vladimir Putin”, comenta o jornalista 
e doutor em geografia humana pela 
USP, Demétrio Magnoli. Os problemas 
e as contradições russas ainda parecem 
estar longe do fim. Em março deste 
ano, Putin foi eleito para o terceiro 
mandato como presidente, em proces-
so eleitoral apontado como fraudulen-
to, em razão de falhas estruturais no 
sistema político do país.

ESPORTES

Política no gramado

Em 1987, a política tomava conta 
das páginas esportivas. A CBF 
declarava que não organizaria o 

campeonato nacional por falta de condi-
ções financeiras. Como solução, os 13 
maiores clubes do país fundavam o 
“Clube dos 13”, defendendo que o torneio 

por eles formatado, a Copa União, não 
tivesse relações com o Campeonato 
Brasileiro daquele ano. Por seu lado, a 
CBF argumentava a favor de uma dispu-
ta entre os campeões de ambas as com-
petições, nomeando-as respectivamen-
te de módulos verde e amarelo. Porém, 
o Flamengo, campeão da Copa União, 
recusou-se a disputar a final proposta 
pela CBF contra o Sport de Recife, cam-
peão do módulo amarelo. Estava feita a 
confusão. “O ‘Clube dos 13’ era uma coisa 
rebelde, que prometia uma revolução 
no futebol”, analisa o jornalista Flávio 

Prado, da TV Gazeta. Passados 25 anos, 
a “revolução” não vingou. Ano passado, 
a entidade desintegrou-se, dando sobre-
vida a problemas surgidos na época. A 
Caixa Econômica Federal (CEF) entregou 
a “taça das bolinhas”, troféu destinado 
ao primeiro pentacampeão brasileiro de 
futebol, ao São Paulo F. C., não conta-
bilizando a Copa União, o que gerou 
reação do Flamengo. Após guerra de 
liminares, a taça voltou às mãos da CEF. 
“Não considero nem Flamengo nem 
Sport campeões naquele ano, que foi 
uma zona”, resume Prado.
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Ela lembra a dificuldade em conseguir 
informações, quando pouca gente 
queria falar sobre o tema. “Quem 
tinha dados era uma mina de ouro.” 
Hoje, com diversas instituições – e 
não apenas as oficiais – trabalhando 
o tema, o jornalista pode enxergar 
horizonte bem maior de atuação. “Isto 
também exige mais conhecimento 
prévio. Como o assunto é complexo, 
há muitas frentes, o que requer maior 
preparo do jornalista”, diz. Com pas-
sagens por diversos veículos, como 
IstoÉ, Veja e Agência Estado, recorda 
a cobertura na época como factual, 
mais focada em acidentes e poluição 
industrial. Mas ainda há o que evoluir. 
Para ela, a imprensa ainda é muito 
pautada por ONGs e pelo governo, 
havendo poucas pautas geradas pelo 
jornalista, de “dentro para fora.”

*Com Jéssica Oliveira, Luiz Vassallo
e Mariana Rennhard.

AMBIENTAL

Os “ambientalistas”
da redação

“Ah, você é ambientalista.” 
Não raramente, a frase era 
dita aos profissionais que 

se interessavam pela área ambiental 
nos anos 1980. “Não, sou jornalista 
ambiental”, respondiam os poucos 
repórteres como Liana John, na área 
desde 1983, época em que já havia 
grupos de jornalistas associados a 
movimentos de engajamento em 
ONGs ambientalistas. “A partir daí, 
houve a profissionalização da área”, 
comenta. Mesmo com o crescimento 
da cobertura e do interesse do públi-
co no assunto, Liana explica que a 
mudança se deu de maneira instável. 

CIÊNCIA

O boom da aids

O acervo digital do jornal O 
Estado de S. Paulo registra 765 
ocorrências da expressão 

“aids” no ano de 1987. Número 
recorde até 1994. Era o boom da epi-
demia do país. Segundo o infectolo-
gista Caio Rosenthal, naquela época, 
para cada mulher infectada no país, 
havia cerca de 25 homens – hoje a 
relação é perto de 1 para 1,5. Quase 
70% dos pacientes de HIV do país 
eram homens homossexuais. Parcela 
significativa dos infectados – cerca 
de 10% – havia contraído a doença 
por transfusão de sangue, levando à 
morte enorme quantidade de hemo-

fílicos. Pouco se falava em acesso a 
medicamentos especiais, já que o 
primeiro específico contra o vírus, o 
AZT, chegaria ao Brasil em 1990. 
“Era possível tratar apenas a infecção 
oportunista, como uma meningite ou 
uma diarreia. Dávamos um conforto 
médico para que ele pudesse morrer 
dignamente”, diz Rosenthal. Com 
informações ainda limitadas sobre 
as vias de contágio, as portas dos 
hospitais eram quase sempre fecha-
das aos soropositivos. “Também os 
médicos foram ‘contamidados’ pelo 
preconceito e, por isso, muitos evi-
tavam o contato.” Hoje, o país é 
exemplo mundial na distribuição de 
medicamentos. “É ampla, democrá-
tica e sem atraso em relação ao exte-
rior. Estamos engatinhando, porém, 
nas pesquisas médicas, por termos 
problemas mais fundamentais na 
área de saúde.”
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Jornalistas voltam 25 anos no tempo e 
relembram onde estavam e o que pensavam 

sobre suas vidas e carreiras em 1987
POR GUILHERME SARDAS*, DA REPORTAGEM

e s p e c i a l  2 5  a n o s

BRIttO JúnIOR
Jornalista e apresentador da TV Record

RIcARDO KOtScHO
Repórter especial da revista Brasileiros e comentarista
político da “Record News”

Eu ainda estava sonhando com 
aquela história de ser um repórter 
especial, que trabalharia no “Jornal 

Nacional”. Pensava em fazer reportagens 
maiores, o que depois eu vim a fazer, e 
que é normal dentro da emissora. Hoje, 

Em 1987, eu era repórter especial do 
Jornal do Brasil na sucursal de São 
Paulo. Era um ótimo momento do 

jornal, com excelentes jornalistas e muito 
espaço para reportagem. Uma vez, fiz uma 
matéria sobre boia-fria no interior de São 
Paulo e descobri que ia ter um casamen-
to milionário em uma fazenda no auge do 
Plano Cruzado. Na mesma viagem, a gente 
mostrou esse contraste. Saí em 1989 para 
trabalhar na primeira campanha do Lula. 
Em 1994, saí de novo do JB para a cam-

às vezes, eu ouço: “Por que você faz rea-
lity show? Você não é mais jornalista”, e 
eu me permito corrigir essa deformação. 
Algumas pessoas não entenderam que, 
para trabalhar como comunicador, você 
pode ser jornalista, fazer reality show, ser 
ator ou narrador de futebol. Não há pro-
blema nenhum nisso. Não existe o “dei-
xar de ser”, mas, sim, você agregar fun-
ções e se tornar um profissional mais 
completo. Já fui narrador oficial do car-
naval da Globo, VJ de notícias no 
“Domingão do Faustão”, narrador de 

panha. Em 2002, fui com o Lula para 
Brasília. Arrependimento não ficou, mas 
tenho plena consciência de que [o traba-
lho na política] atrapalhou minha vida 
como repórter em determinado período. 
Ideologicamente, me considero exata-
mente no mesmo lugar. Sempre fui liga-
do ao PT, nunca filiado, mas um eleitor. 
Nunca fui comunista, nem marxista, nem 
participei da luta armada. Não tinha estu-
do, nem muita leitura para isso. Mas 
sempre fui um repórter da área social, 

futebol em rádio e televisão, repórter 
esportivo de rádio. Na Record, fiz “O 
Jogador”, que era um game de conheci-
mentos gerais com a Ana Hickmann. Até 
um capítulo de novela eu fiz, como Britto 
mesmo. Agora, faço “A Fazenda” e vou 
fazer uma revista eletrônica. Aos 49 
anos, seu eu pudesse começar tudo de 
novo aos 18 anos de idade, iria querer 
dançar, cantar, sapatear. Cada vez mais, 
a palavra é versatilidade. Nunca fiz nada 
que eu perdesse ou me arrependesse. 
Fracasso não existe no meu dicionário. 

que envolve sem-terra, boia-fria, garim-
peiro, conflitos agrários, esse Brasil do 
fundão. Você pode me caracterizar de 
esquerda, porque a direita no Brasil é tão 
ruim que eu só posso ser de esquerda. 25 
anos depois, no sentido da profissão, nada 
mudou. Eu queria ser repórter e, hoje, sou 
repórter. Quero contar novidades fora 
dessas coberturas cheias de gente. 
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Maria Cristina Poli
Jornalista e apresentadora 
do “Jornal da Cultura”

GuilherMe Fiuza
Colunista da revista Época e escritor 

Eu estava “ligando os motores” 
como repórter da TV Globo, onde 
tinha chegado em 1982. Meu 

sonho era aprender a conciliar a vida 
profissional com a família e, na emis-
sora, ter a oportunidade de fazer a pri-
meira matéria em rede nacional. Se não 
fosse pela profissão, até pelo meu perfil 
de ser uma pessoa mais reclusa, mais 
tímida, eu não teria conhecido universos 
tão diferentes. Aprendi nesse tempo que 
a reportagem é um processo de sedução. 
Para você conseguir o que busca em uma 
entrevista, deve entender o código do 
outro. Você deve sentir o seu trabalho, 
virar um pouco um camaleão. Naquele 
tempo, sinto que tínhamos mais garra, 
tudo era mais árduo. Hoje, as redações 

mudaram, talvez até em razão das faci-
lidades da tecnologia, parece que tudo 
no jornalismo ficou da mesma cor. Não 
tem um degradê que tinha antigamente. 
Falta interesse no outro, uma curiosi-
dade. Quando você está no Google, se 
dá por satisfeito. Lembro também da 

Foi meu primeiro ano como pro-
fissional. Eu estava no Jornal do 
Brasil, escrevendo resenhas para 

o caderno “Ideias”. Queria ser o 
Zuenir Ventura quando eu crescesse. 
Não deu, é claro. Mas consegui viver 
do jornalismo e ficar amigo do Zuenir, 
o que já é uma glória. Eu tinha 22 
anos, fase da vida em que achamos 
que a separação entre o bem e o mal 
é mais clara. Apenas dois anos depois 
do fim do regime militar, o que se 
almejava era, basicamente, liberdade. 
A questão ideológica para mim era, 
portanto, derrotar o conservadoris-
mo, representado naquele momento 
pela “Nova República”, de Sarney. Eu 
acreditava que a esquerda tinha as 
soluções para governar o país, que a 

paixão que a gente tinha pelos nossos 
ideais. No momento das diretas, um 
pouco antes de 1987, todos os apresen-
tadores foram trabalhar de roupa ama-
rela. Tinha uma orientação para não 
falar muitas coisas, mas era o único jeito 
de dizer de que lado nós estávamos.

reforma agrária resolveria boa parte 
dos problemas sociais e que tudo era 
uma questão de se “querer fazer a 
coisa certa”. Hoje, penso que as ban-
deiras de esquerda serviram princi-
palmente para a montagem de uma 
grande indústria de permanência no 
poder. E que as principais transfor-
mações do Brasil, especialmente a 
organização da economia, resultaram 
de uma conjunção de forças sensatas 
espalhadas pelo espectro esquerda- 
-centro-direita. Ideologicamente, 
acho que o grande inimigo hoje é o 
autoritarismo disfarçado pelo popu-
lismo. Era mais fácil lutar contra o 
autoritarismo assumido. 

*Com Jéssica Oliveira e Luiz Vassallo.D
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