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Diga seu nome completo, local e 

data de nascimento, por favor.
Carlos Eduardo Lins da Silva, nascido em 

Santos (SP), em 31 de outubro de 1952.

Quais os nomes e as atividades pro-

fissionais dos seus pais?
Meu pai foi um pequeno empresário, no 

ramo de madeira, durante muitos anos, 

e depois ele foi à falência, logo depois 

do golpe militar. Porque o sócio capi-

talista dele era dono de um banco em 

Santos, e esse banco teve seriíssimos 

problemas, praticamente quebrou e, 

com ele, quebraram as empresas com as 

quais ele tinha sociedade. Aí meu pai se 

dedicou ao ramo de construção imobiliá-

ria com meu tio e, finalmente, foi gerente 

de um hotel do meu tio em Campos do 

Jordão (SP). Minha mãe é dona de casa. 

Chamam-se Nemércio Nunes Lins da Sil-

va e Ruth Vasques Lins da Silva.

Qual foi a sua formação? 
Fiz primário, ginásio, colegial, faculdade de Jornalismo Cásper Líbero e faculdade de Ciências So-

ciais na USP [Universidade de São Paulo], na qual não me formei. Fiz o mestrado na Michigan State 

University, como bolsista da Fulbright, doutorado pela USP, livre-docência pela USP e fiz um progra-

ma de pós-doutorado no Wilson Center, em Washington.
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Qual foi a sua primeira experiência como jornalista?
Começou amadoristicamente, quando eu tinha nove, dez anos, com meu irmão. Nós fazíamos uma 

revista familiar chamada O Centavo – na época, a grande revista brasileira era O Cruzeiro. Nós 

fazíamos O Centavo com papel carbono, circulação de seis exemplares, que nós vendíamos para 

os familiares. Depois, eu fiz também, claro que amadoristicamente, muitos jornais para mim mes-

mo. Fazia diariamente um jornal com as principais notícias do Brasil, dos Estados Unidos, mas era 

circulação de um exemplar, só para mim. E, quando eu fiz 18 anos, vim para são Paulo e arrumei 

um emprego nos Diários Associados. Comecei a trabalhar em 1971 nos Diários Associados, como 

repórter de Geral. Aí eu fui para Michigan fazer o meu mestrado e continuei trabalhando para os 

Diários, como correspondente, em Michigan, um correspondente que não tinha muita mobilidade 

nos Estados Unidos – os Diários não tinham dinheiro nenhum. E, depois, eu voltei para São Paulo 

e fui editor de Opinião dos Diários. 

Você começou como repórter em um momento duro da ditadura...
Duro, duro. Os Diários eram um jornal aquiescente com a censura. Então, o chefe de redação rece-

bia as ordens do que não podia publicar, e não publicava. Várias vezes, eu fui à rua fazer matéria e, 

quando eu voltava, o secretário de redação, o chefe de reportagem dizia: “Essa, não”. Então, era um 

período duríssimo, mas que, no jornal onde eu trabalhava, não tinha conflito, porque o jornal recebia 

as determinações por telefone, inclusive, para não documentar. Recebia por telefone as ordens da 

censura e cumpria, sem nenhum problema.

Você trabalhava para o Diário da Noite e Diário de São Paulo simultaneamente?
Sim. A equipe de reportagem era única para os dois jornais. A gente fazia as matérias naqueles rolos, 

também, de papel de carbono, em que uma cópia ia para o Diário de São Paulo, uma ia para o Diário 

da Noite primeira edição, uma ia para o Diário da Noite segunda edição, outra ia para a TV Tupi e a 

outra ia para a Rádio Tupi. Então, a gente fazia para cinco veículos ao mesmo tempo.

Já estava antecipando o trabalho em tempos de internet.
Pois é, exatamente.

Voltando a sua formação, qual foi a sua tese de mestrado?
A minha tese de mestrado foi sobre meios de comunicação de massa e meio ambiente, porque, não 

profissionalmente, a minha atividade social na época, digamos, era o ambientalismo. Eu e muitos 

colegas meus fundamos um centro de estudos ecológicos em Santos e, depois, fundamos um jornal 

chamado Raízes, que foi o primeiro jornal especializado no ambientalismo no Brasil. Não durou mui-

to – durou, sei lá, cinco meses, quatro meses. Então, esse interesse pelo ambiente me levou a, na 
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escolha da tese de mestrado, optar por esse tópico. Então, a tese de mestrado se chamava Meios de 

Comunicação e Meio Ambiente: um Estudo de Caso no Brasil, em Santos, Brasil. 

O interesse por meio ambiente, naquela época, não era comum como é hoje...
Não era. Eram poucas as pessoas. Nós somos alguns dos pioneiros. O Cesec [Centro de Estudos 

Ecológicos de Santos], que era o nome da entidade, fez bastante estardalhaço, fez bastante barulho 

em Santos e em São Paulo. Na época, o meio ambiente tinha como defensores o José Lutzenberger, 

que era considerado um doido, do Rio Grande do Sul; algumas pessoas aqui em São Paulo: o Aziz 

Ab’Saber... Tinha umas cinco ou seis pessoas que faziam uma certa confusão em torno do ambiente. 

Na época, a nossa racionalidade era a seguinte: eu e esses amigos nossos, nós queríamos partici-

par politicamente. Nós somos de uma geração um pouquinho posterior à geração que se engajou 

na luta armada, essas coisas. Nós não queríamos fazer isso, mas a gente queria participar. E, como 

não dava para participar em política, a gente, então, vai fazer política via movimento social. E a gente 

gostava da coisa do ambiente. Então, a gente achava que estava ajudando de alguma forma a resistir 

à ditadura fazendo aquilo. Então, a gente fazia muito exposições de arte, Darcy Penteado ajudava 
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muito a gente, Miguel Abellá... Abellá era um artista espanhol que só se dedicava a fazer arte para 

conscientização ambiental. Nós fazíamos exposições de arte em São Paulo, em Santos, muitos semi-

nários... Convidávamos os cientistas, os pesquisadores de ambiente. E a gente foi indo, fazendo isso. 

Fizemos um livro, chamado Ecologia e Sociedade, e fomos adiante com essas coisas.

E o que te levou à sala de aula? 
Foi Michigan. Eu nunca tinha me encantado com a academia. Para mim, estudar na Cásper Líbero e na 

USP era obrigação. Tinha que ter um diploma, fazia, mas não gostava. Quando eu fui para Michigan, 

eu conheci uma universidade de verdade, com biblioteca maravilhosa, professores full-time, pesquisa. 

Então, ao ir para Michigan, eu me encantei pela academia, pelo ambiente acadêmico. Nessa época, 

acho que o José Marques de Melo estava em Wisconsin. E, quando eu voltei, uma das primeiras coisas 

que eu fiz foi tentar – acho que ainda em Michigan – entrar em contato com o Zé Marques.

Você já o conhecia?
Conhecia de nome. Eu li os livros dele na Cásper Líbero: Estudos de Jornalismo Comparado, Socio-

logia da Imprensa Brasileira. Então, eu o conhecia como autor, não o conhecia pessoalmente. Como 

eu fiquei encantado com a vida acadêmica e achei que podia me dedicar a isso, eu procurei contato 

com ele para ver se ele me ajudava a me encaixar nas universidades aqui. O Zé Marques, para mim, 

foi um segundo pai – academicamente, o pai. Ele me ajudou demais assim que eu voltei dos Estados 

Unidos. Nós tivemos contato quando eu ainda estava nos Estados Unidos, por carta. E, assim que 

eu voltei, ele me ajudou demais a encontrar uma vaga na Cásper Líbero e na USP. Eu fui professor 

voluntário na USP a partir de 1977, acho. Inclusive, na primeira turma para a qual eu dei aula, eu me 

lembro perfeitamente do Zé Marques dizendo: “Olha, não tem vaga para o que você conhece, mas 

eu vou te colocar aqui em qualquer coisa. O que tem aqui é fotojornalismo”. Falei: “Bom, vamos 

embora. Estudo, aprendo e a gente faz alguma coisa”. Então, o primeiro curso que eu dei na USP foi 

fotojornalismo. Eu adorava fotografia já. Muito. Fazia muita foto, mas amadoristicamente. E gostava 

de ler sobre fotojornalismo, admirava os fotógrafos. Então, eu tinha alguma familiaridade, mas não 

era a minha área de estudo. Mas dei aula de fotojornalismo no primeiro semestre e, depois, fui indo 

para os caminhos que eram as minhas especializações mesmo.

Na Cásper Líbero, você ensinava o quê?
Na Cásper Líbero, eu ensinava redação jornalística.

Na USP, era como voluntário?
Primeiramente, foi. Acho que, durante uns seis meses ou um ano, eu fui como voluntário. Aí fui con-

tratado. E o Zé Marques também me colocou na Metodista. Eu saí dos Diários – voltando lá ao pas-
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sado. Assim que eu voltei, estou falando de 1977, os Diários estavam completamente degringolados, 

às vésperas de falir. Faliram acho que no ano seguinte. Então eu deixei, porque estava insuportável 

trabalhar lá. A minha rotina, durante muitos anos, foi: saía de Santos, ia para a USP. Dava aula de 

manhã na USP; à tarde, na Metodista em São Bernardo; e, à noite, em Santos, onde eu fui dar aula 

na Facos [Faculdade de Comunicação de Santos] também, em 1977. Então, dava aula em três facul-

dades, em diferentes matérias.

Você começou a fazer seu doutorado em 1978, não é isso?
Exatamente.

Aí você fez um estudo sobre o Jor-

nal Nacional...
É, aí eu comecei os cursos em 1978 e, 

em 1979, fui convidado para ser profes-

sor visitante na federal do Rio Grande 

do Norte. Na época, o reitor resolveu 

fazer uma revolução na federal do Rio 

Grande do Norte e contratar 200 pro-

fessores visitantes recém-formados, 

ou há pouco formados, em pós-gradu-

ação no exterior. E foi uma experiên-

cia realmente fantástica, porque eram 

200 professores que chegavam numa 

equipe da universidade de cerca 1,5 mil 

professores, quer dizer, mais de 10%. 

Só que os professores de lá eram pro-

fessores do Nordeste dos anos 1970, 

funcionários públicos. Para vocês te-

rem uma ideia, o meu departamento 

de Jornalismo tinha 40 professores. 

Quatro eram visitantes. Desses 40 pro-

fessores, acho que uns 30 eu nunca vi. 

Muitos não iam nem pegar o holerite. 

Eles mandavam um boy do jornal onde 

eles trabalhavam pegar o holerite. Eram 

jornalistas que trabalhavam num jornal 
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e iam de vez em quando dar aula – uma noite, uma manhã, se tanto. Muitos não davam aula. E não 

frequentavam a universidade, não viviam na universidade. E aí nós quatro e mais um grupo pequeno 

lá de professores mais jovens começamos a dinamizar e, ao mesmo tempo, a criar problemas. Então, 

foi um período de muita tensão. E a tese era sobre como comunidades de trabalhadores absorviam 

o conteúdo do Jornal Nacional, o que faziam com aquele conteúdo.

Virou o livro Muito além do Jardim Botânico, não?
Sim. O livro derivado da tese foi publicado quando eu estava entrando na Folha, 1983.

Antes disso você já tinha relação com a Intercom, não? Você é um dos fundadores.
Eu sou fundador da Intercom. A Intercom foi fundada em 1977, e nas primeiras reuniões éramos umas 

sete pessoas.

Como foram essas reuniões, como surgiu a ideia de criar a entidade?
Como tudo, era o Zé Marques. O Zé Marques era o grande motor de tudo. Ele resolveu criar a Inter-

com, ele empurrava as pessoas. Eu não confio nada em lembranças. Eu tenho convicção de que as 

lembranças são ou falsas, ou quase isso. São construções mentais que a gente faz e que a gente 

acha que foi assim que ocorreu. Eu não confio nelas – nem nas minhas, nem nas de ninguém. Mas 

a minha lembrança era de que a gente se encontrava na Cásper Líbero. Inclusive, a Cásper Líbero, 

hoje, tem uma placa e uma sala que diz que foi lá que a Intercom foi fundada. As pessoas que eu me 

lembro que iam nessas reuniões eram o Zé Marques, a Anamaria Fadul, o José Salvador Faro... Bom, 

vocês têm os nomes dos fundadores, mas a minha lembrança é de que eram umas seis, sete, oito 

pessoas, com a ideia de estudar Comunicação interdisciplinarmente. A grande discussão era: a Co-

municação é ou não um campo próprio, é ou não uma ciência. E aí nós resolvemos fazer um primeiro 

evento, que foi o primeiro congresso da Intercom, no qual eu tive uma participação grande. Estava 

muito difícil encontrar abrigo para o congresso. Como tinha o Zé Marques, como tinha outras pesso-

as que eram vistas como de esquerda, havia uma certa resistência nos ambientes mais óbvios, como 

a USP, sei lá. Aí nós acabamos conseguindo guarida graças ao diretor da Faculdade de Comunicação 

de Santos, professor José de Sá Porto, onde eu dava aula. Ele falou: “Vamos fazer aqui em Santos”. 

Ele ofereceu. Curioso é que o professor Sá Porto, que mais tarde viria a se tornar meu sogro, era uma 

pessoa muito conservadora – eu diria até de direita mesmo –, com quem eu tinha um conflito políti-

co muito grande lá na faculdade. Eu cheguei a me lançar anticandidato a diretor da escola contra o 

candidato dele. Foi uma coisa muito conflituosa. Mas, apesar de ser uma pessoa conservadora e de 

direita, ele era muito aberto e muito curioso intelectualmente. Ele adorava as coisas do Zé Marques, 

e adorava as coisas de Comunicação em geral. Então ele falou: “Não, vamos fazer aqui, eu garanto. 

Não vai ter nenhum problema”. Acabou sendo o primeiro congresso lá em Santos. As cerimônias 
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principais foram na Faculdade de Comunicação de Santos, mas as reuniões de trabalho acontece-

ram num pequeno hotel ali na ponta da praia. Se eu não me engano, eram umas 30 pessoas. Quem 

estava presente está listado no livro Ideologia e Poder no Ensino de Comunicação, que é resultante 

desse congresso. E, a partir dali, a Intercom foi tomando corpo.

O bispo de Santos teve papel na realização do encontro?
Indiretamente, sim. Dom David Picão era uma pessoa, ao contrário do professor Sá Porto, mais à es-

querda, e reforçou a decisão do professor Sá Porto de fazer o congresso lá. Porque houve resistên-

cias também em Santos à realização do encontro. Então, tinha gente que falava: “Não, não pode ser 

aqui, bando de esquerdista”, coisa e tal. Mas o Dom David sustentou a decisão do professor Sá Porto.

Vocês chegaram a perceber alguma movimentação da repressão durante o evento?
Não. Ou eu não me lembro.

Como foi o encontro, o que se discutiu?
Tudo isso está no livro. Mas havia essa grande discussão sobre a especificidade do campo da Co-

municação, isso eu me lembro nitidamente. E havia grandes debates, na época. A Jeanne Marie [Ma-
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chado de Freitas] participou desse congresso. Ela era uma incendiária, uma pessoa extraordinária 

do ponto de vista de ideias intelectuais, e era muito agressiva – no bom sentido – intelectualmente. 

Então, havia confrontos entre ela e a Anamaria Fadul, entre mim e ela. Houve muitos confrontos 

bons, confrontos de ideias. A lembrança que eu tenho é essa, de que era uma coisa muito cheia de 

debate. Não foi uma coisa morna, foi uma coisa quente.

Depois, o desafio de vocês foi consolidar a instituição.
O congresso foi ótimo, um sucesso. Nós ficamos muito animados. Depois disso eu me lembro pou-

co... Eu sei que eu ocupei alguns cargos de direção. Nunca fui presidente, mas fui secretário, sei lá. 

Mas a minha contribuição maior para a Intercom, depois do congresso de Santos, foi com o Boletim 

Intercom. O Boletim Intercom era uma coisa realmente artesanal. Eu tenho até hoje em casa, porque 

adorava fazer aquilo. Era uma coisa mimeografada, com uma capinha mais escura, em que a gente 

registrava ali o que estava acontecendo no mundo da Comunicação – no Brasil principalmente, mas 

também no exterior. Eu que fazia aquilo, e fazia quase como eu fazia o meu jornal para mim mesmo 

quando era adolescente. Ia batendo à máquina lá e colocando tudo o que me vinha à mente. E o 

boletim teve também o seu papel na divulgação da Intercom. E aí a Intercom foi crescendo. Eu fui 

para o Rio Grande do Norte, me afastei um pouco da entidade, e nunca mais eu voltei a participar da 

Intercom com o ímpeto dos primeiros anos. Eu tinha uma discordância... Bom, outra coisa célebre, 

importantíssima, na Intercom foi um congresso, que eu não me lembro quando foi, quando veio o Ar-

mand Mattelart, o Javier Esteinou Madrid. Aquele foi o grande momento da Intercom, na Granja Via-

na, eu acho, um lugar meio afastado. Aquele foi o melhor congresso da Intercom de que eu participei, 

aquele foi o melhor momento da Intercom na minha avaliação. Estava o Jean-Claude Bernardet, era 

um time de primeiríssima qualidade, e a gente estava afastado de tudo. Nós ficamos lá três ou quatro 

dias retirados mesmo. A Granja Viana era um mato completo. Quando eu voltei do Rio Grande do 

Norte, a Intercom já tinha mudado muito de caráter. Estava começando a ficar uma coisa grande. E 

aí eu tenho uma discordância histórica, e nunca resolvida, com o Zé Marques em relação à Intercom. 

Ele achava aquilo ótimo, eu achava aquilo péssimo. Eu achava que a Intercom devia continuar sendo 

uma coisa de poucas pessoas. Era uma espécie de Ratzinger: preferia poucos e bons do que muitos 

não tão bons. E o Zé Marques, não, e eu acho que ele é que estava certo. Ele queria expandir aquilo, 

ele queria o máximo possível. Então, ele começou a criar as regionais, e os congressos da Intercom 

começaram a ficar, para o meu gosto, insuportáveis. Eu fui a vários. Eram maiores que os da SBPC 

[Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência]. E, toda vez que eu ia, voltava frustrado. Eu me 

lembro de que fui a um na Bahia em que, na sala onde eu estava falando, as pessoas entravam e 

saíam o tempo inteiro. Não tinha nenhum diálogo, eu estava falando sozinho, porque as pessoas 

entravam, davam uma olhada e saíam. Ficavam cinco ou seis que assistiram a todo o debate do qual 

eu participava. Eu me lembro de um em Santos, também – um aniversário redondo, por isso que foi 
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em Santos –, em que eu fiz a conferência de abertura, e aquilo me irritou profundamente, porque eu 

falava para 4 mil pessoas, sei lá, 5 mil pessoas, e eu via que ninguém estava prestando atenção. Eu 

podia falar que o jogo do Santos tinha sido muito bom, que ninguém ia minimamente contestar ou 

perceber que eu não estava falando sobre o tema. E eu tinha preparado uma conferência, escrito, 

pesquisado. Então, aquilo me frustrava demais. E eu aí me afastei mesmo, um pouco, da Intercom, 

por desejo. Não me agradava mais aquele tipo de ambiente, pelo menos os grandes congressos. E 

também aí eu me meti na Folha, e a minha vida se distanciou da vida acadêmica demais.

Como e para quem vocês distribuíam o Boletim Intercom?
Era para os sócios da Intercom. Ia pelo correio físico – claro, não tinha outro correio. Era uma tiragem 

muito pequena. Na época, acho que a Intercom tinha 200, 250 sócios. E acho que era também man-

dado para os departamentos de Comunicação de algumas universidades. Aí, depois, na gestão da 

Anamaria Fadul, o boletim virou uma revista, e aí foi ficando linda, maravilhosa. A Anamaria sempre 

muito preocupada com a estética. Ela achava o boletim um horror: “Um horror!”.

Você foi para a Folha em que ano?
Em 1983.

Um pouquinho antes da campanha das Diretas Já.
É, eu peguei a campanha das Diretas Já.

E você se lembra se a Intercom se engajou na campanha, teve alguma posição em relação à 

campanha institucionalmente?
Não me lembro. Deve ter tido, mas não me lembro.

De forma geral, em relação à anistia, a tudo o que aconteceu de relevante desde que a Inter-

com foi criada, a entidade se posicionava abertamente?
Acho que não, mas não me lembro, honestamente. Mas acho que não, acho que a gente não tomava 

posições políticas como entidade. Quer dizer, as minhas lembranças de Intercom vão da fundação 

– são muito fortes, e onde eu fui bastante atuante – até eu entrar na Folha, com o intervalo do Rio 

Grande do Norte, que foi 1979 e 1980. Então, foi 1977-1979; aí teve um intervalo, 1979-1981; 1981-1983, 

eu voltei a participar da Intercom, mas menos, com menos vigor. Nesse período de 1981 a 1983, eu 

voltei a dar aulas em USP, Metodista e Santos. Então, a minha rotina voltou a ser aquela que era an-

teriormente. E eu participava da Intercom muito menos do que eu participei no primeiro período. E, 

depois que eu entrei na Folha, aí eu me afastei mesmo da Intercom – não porque queria, mas porque 
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a vida no jornal era uma vida de 18, 19 horas de trabalho por dia. Mas, mesmo assim, eu participava 

episodicamente de eventos, porque o Zé Marques, com a generosidade e a amizade de sempre, ele 

nunca deixava de me convidar. Ele gostava que eu estivesse lá. Então, recentemente mesmo, muito 

recentemente, eu estive num evento da Intercom com ele. Sempre que ele me convida, eu vou. Eu 

posso estar mais ocupado do que nunca, se eu estiver no Brasil, eu vou a tudo o que ele me convida.

Quando você vai para a Folha, você se afasta também da sala de aula?
Não, não me afastei da USP. Fiquei só na USP. E ali teve um episódio interessante. Porque eu era 

tempo completo na USP. Quando entrei na Folha, eu falei: “Eu não vou conseguir dar o tempo inte-

gral por semana de jeito nenhum”. Aí eu pedi para mudar para tempo parcial, e fui massacrado pelos 

meus colegas, porque foi a primeira vez, segundo consta, pelo menos na história da ECA [Escola de 

Comunicações e Artes] – talvez da universidade –, que alguém pediu redução de jornada. E meus 

colegas me pressionaram. Não todos os meus colegas, é claro. Alguns dos meus colegas me pres-

sionaram brutalmente para não fazer isso e, depois, para desfazer o que eu tinha feito. Mas eu não 

desfiz, claro. Então, eu ficava em tempo parcial. Eu dava uma aula de manhã e uma aula à noite por 

semana e recebia os meus orientandos no jornal.
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Como era a relação da Intercom com as universidades, você se lembra? 
Não sei se tinha relação institucional. A relação era principalmente de abrigar fisicamente. A Intercom 

só veio a ter sede muito tempo depois, sede própria. Então, a gente viveu primeiro na Cásper, depois 

na Metodista, e fazia eventos na USP... Acho que a relação era mais essa, mas realmente eu não me 

lembro. Agora, uma coisa interessante nesse período inicial eram os estudantes. Isso era uma coisa 

bacana. Tinha alguns estudantes que iam ajudar a Intercom. E claro que nada era remunerado, tudo 

era na base do voluntariado, da boa vontade. E esses estudantes acabaram, depois, virando profes-

sores de escolas, pesquisadores. Isso era uma coisa bacana. Eles eram meio a mão de obra para o 

trabalho braçal: ir buscar gente que chegava do exterior no aeroporto...

Eram alunos de vocês?
Eram alunos nossos, principalmente da Anamaria Fadul. A Anamaria é que era a grande recrutadora 

de alunos para mão de obra da Intercom.

Como era a relação da Intercom com os pesquisadores externos?
De novo, o Zé Marques, porque o Zé Marques sempre teve muito o olhar para o exterior, e já tinha 

estado em Wisconsin, já tinha estado acho que na Espanha, ele conhecia o pessoal do Ciespal [Cen-

tro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina]. Ele é que agitava, 

a gente só dava palpite.

Mas era uma relação constante?
Muito, muito, muito mesmo, principalmente alguns que depois viraram habitués aqui das universida-

des, como o Jesús Martín-Barbero. O [Rafael] Roncagliolo, na época, era muito presente aqui. Eles 

vinham duas vezes por ano, três vezes por ano. Mas o auge, para nós, realmente foi o Mattelart, por-

que o Mattelart, naquela época, era quase um deus. A gente poder ter o Mattelart conosco foi uma 

coisa histórica mesmo.

Na Folha, você começa como repórter?
Eu tive uma passagem absolutamente meteórica na Folha. Eu entrei como repórter; no mês seguinte, 

eu era editor de Cotidiano (na época, era Cidades); e, no mês seguinte, eu era secretário de redação. 

Em três meses, eu passei de repórter de Geral para secretário de redação.

Como aconteceu isso tão rápido?
É, foi extraordinário mesmo. Conjunção de coisas fortuitas. Aconteceu assim.
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Conte como era a Folha nesse momento, um período de mudanças no jornal.
Muitas. Eu peguei ali toda a revolução do Projeto Folha. Quando eu entrei, o diretor de redação ainda 

era o Boris Casoy. Aliás, foi ele que me contratou. A minha entrevista foi com ele, por indicação do 

André Singer, que era um grande amigo meu. O André pediu para o Boris me entrevistar, e o Boris 

me entrevistou, me contratou para repórter de Geral. Na época, existia a Agência Folha – não sei se 

existe ainda –, que era parecida com a coisa dos Diários. Era uma outra empresa, com repórteres só, 

que também faziam no rolo de papel carbono para todos os veículos, que, na época lá, eram Folha 

de S.Paulo, Folha da Tarde e Notícias Populares. E a redação da Folha era no mesmo andar, mas 

era em outro lugar. E a Folha estava vivendo, quando eu entrei, os preâmbulos do Projeto Folha. O 

Octavio [Frias Filho] ainda não era diretor, ele ainda era secretário do Conselho Editorial – e filho do 

dono, claro –, mas já estava discutindo o Projeto Folha. Ali houve uma identidade grande entre mim 

e ele, e eu acabei indo para a direção, na secretaria. E aí a gente fez o projeto, o primeiro manual de 

redação. Bom, tudo isso está no Mil Dias. Está tudo documentado.

Por quanto tempo você ficou na Folha? 
Começou em 1983, 1984. Eu considero até sair do Valor, porque eu fui para o Valor como pessoa 

da Folha. Então, eu trabalhava para o Valor, mas eu considero isso ainda parte da minha trajetória 

de Folha. Aí eu saí do Valor, mas voltei para a Folha como ombudsman, em 2008. Mas nunca me 

desliguei da Folha, sempre continuei escrevendo, e continuo até hoje escrevendo para a Folha, 

participando de reuniões eventualmente, quando eles me chamam. Minha vida com a Folha não 

acabou ainda totalmente.

Voltando às Diretas Já, a Folha foi um dos jornais que talvez mais tenham se engajado na 

campanha.
Foi. Eu acompanhei quase tudo. Eu estava lá, já como secretário de redação, então foi uma participa-

ção muito intensa. No começo das Diretas Já eu era repórter. Era janeiro de 1984. Acho que eu virei 

secretário em abril. Não me lembro se no 25 de abril eu já era secretário ou não. E era engraçado, 

porque a Folha se engajou mesmo. Então, não tinha nada de jornalismo apartidário. A Folha era: “Vis-

ta amarelo hoje para lutar pelas diretas”. E os textos eram totalmente engajados, a Folha era daquele 

jeito depois que ela deixou de ser caudatária do regime militar. Isso foi quando o Cláudio Abramo 

virou diretor de redação. E a Folha era completamente engajada, textos totalmente opinativos na 

reportagem. E era assim nas Diretas Já também.

Nesse sentido, ela descolou muito da grande imprensa. Isso era discutido internamente?
Era discutido, sim. Foi um ato consciente, não foi por acaso. Eu acho que o objetivo, realmente, era 

tentar descolar da imagem anterior dela.
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Você foi correspondente pela Folha?
Sim, quando fui fazer aquela coisa de pós-doutoramento no Wilson Center, em 1987. Em 1987, ganhei 

essa fellowship do Wilson Center. Não se pode chamar isso de pós-doutoramento literalmente. É 

pós-doutoramento porque foi depois do doutorado, mas, na verdade, era uma fellowship do Wilson 

Center. Eu passei um ano lá pesquisando a influência do jornalismo americano sobre o brasileiro, 

que resultou em O Adiantado da Hora, e continuei trabalhando para a Folha como correspondente 

nesse período.

Você participou da cobertura do caso da Monica Lewinsky como repórter?
Não, isso foi depois. Em 1987, 1988, eu fui correspondente. Voltei para o Brasil, fui diretor adjunto de 

redação da Folha, e aí houve na Folha um movimento infeliz para mim: eles resolveram que o que 

tinha sido feito na redação, de modernização, deveria ser feito na empresa inteira. Então, eles co-

meçaram a recrutar pessoas que tinham feito o Projeto Folha para fazer a mesma coisa na empresa 

como um todo, a empresa Folha da Manhã, e eu fui nomeado diretor de Planejamento e Recursos 

Humanos da empresa Folha da Manhã, para fazer esse processo. Mas eu não me dei bem na área 
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de administração, não era a minha praia. Não gostei, fiquei infeliz, fiquei aborrecido. E aí eu falei: 

“Olha, assim não vai dar, não vou continuar assim”. Aí perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei: “Eu 

gostaria de ser um correspondente full-time”. Porque eu nunca tinha sido correspondente full-time. 

Queria ser correspondente full-time nos Estados Unidos. Eles falaram: “Tá bom, então vai”. Então, eu 

voltei a ser correspondente, mas aí correspondente mesmo, em 1991. Foi aí que eu cobri tudo isso. E 

acabei não sendo full-time de novo, porque acabei dando aula em Georgetown. Dava um curso por 

semestre em Georgetown. E fiquei nove anos como correspondente da Folha em Washington.

A sua experiência como ombudsman, como foi? 
Foi muito rica, eu gostei muitíssimo, período extraordinário, mas foi muito dolorida também, porque 

já havia, naquela época – não tanto quanto agora –, essa polarização ideológica e essa utilização de 

meios eletrônicos para atacar as pessoas. Então, eu tomei ali, como uma das coisas de princípio, que 

eu responderia a todo mundo que se dirigisse ao ombudsman, ao contrário de alguns predecessores 

meus, que deixavam com a secretária a tarefa de fazer uma triagem. Eu sou muito religioso, embora 

eu não tenha nenhuma religião – religioso com a minha vida profissional. E são questões quase de 

dogma mesmo. Se o ombudsman tem que responder ao leitor, eu tenho que responder a todos os 

leitores. Então, eu sofria muitos com os ataques que eram dirigidos a mim. Porque muita gente me via 

como um defensor do jornal, quando o ombudsman é o defensor do leitor. E muita gente queria que 

eu condenasse o jornal por motivos ideológicos ou de opinião, quando não é essa a função do om-

budsman. O ombudsman tem que fazer a crítica técnica do jornal, em defesa do interesse do leitor. 

Eu acho que eu fiz isso, mas muita gente, inclusive muitas pessoas da minha vida, acharam que eu 

estava traindo os meus ideais. Então, isso me criou muita dor mesmo, sabe? E ataques muito virulen-

tos. Eu tive alguns conflitos com colegas de redação, porque eu critiquei e eles não gostaram; nunca 

tive nenhum problema com a direção do jornal; mas tive muito problema com grupos de leitores. 

Agora, era muito gostoso para mim, porque eu trabalhava fora da redação. Eu trabalhava em casa, 

sozinho – o que é difícil também, porque você não tem com quem dialogar, comparar, medir as suas 

opiniões. Mas foi bom. Eu lia muito – todos os jornais, em detalhes. Eu gostei muito da experiência, 

mas não quis fazer o terceiro ano que eu tinha direito, que seria 2010, quando haveria eleição presi-

dencial, porque eu achava que aí aquele sofrimento ia ficar meio insuportável. E o momento em que 

eu resolvi não fazer o terceiro ano foi quando o meu filho chegou em casa dizendo: “Ô pai, meus co-

legas estão dizendo que você é um filho da puta, que você está mentindo”. Eu falei: “Mas por quê?” 

Tinha sido um episódio muito lamentável: um leitor escreveu perguntando o que eu tinha a dizer so-

bre a Folha ter dado carros para a ditadura levar presos políticos. Aí eu respondi: “Eu não tenho nada 

a dizer, porque na época eu tinha 12 anos de idade, morava em Santos, não trabalhava na Folha. Eu 

não estudo a história da Folha. Eu não sei, eu não tenho nada a dizer”. “Bom, se você não tem nada 

a dizer, quem é que tem a dizer?” Eu falei: “Eu posso encaminhar sua pergunta para a direção do jor-
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nal, que poderá responder ou não.” Aí encaminhei, 

e a direção me mandou uma resposta que era uma 

resposta muito ruim, uma resposta que tergiversa-

va, muito ruim mesmo. Mas era a resposta da di-

reção de redação. Então, eu respondi para o lei-

tor dizendo: “Sr. Fulano, a resposta da direção de 

redação está abaixo. Muito obrigado, Carlos Edu-

ardo, ombudsman.” E reproduzi. Ou essa pessoa, 

ou alguém tirou essa minha introdução e jogou 

nas redes sociais, que ainda não eram tão fortes, 

mas já eram fortes, em 2009: “Vejam a resposta 

do ombudsman rábula”, ou coisa que o valha, “do 

ombudsman puxa-saco do patrão”. Como se eu ti-

vesse escrito a resposta da direção de redação. E 

aí como você desmente isso? Como você vai atrás 

de para onde ele mandou, para dizer: “Olha, não 

foi isso”? E eu tenho como princípio nunca querer 

ficar desmentindo nada que digam ao meu respei-

to, a não ser que seja uma coisa factual muito forte. 

Eu acho que quem tem que se explicar sempre sai 

mal na foto. Então, eu nunca respondo a coisa ne-

nhuma que falem sobre mim, e não respondi àquilo 

também. Mas aquilo circulou muito, acabou chegando nos colegas do meu filho. Aí falei: “Ah, sabe 

de uma coisa: eu não preciso disso”. Quando eu fui ser ombudsman, eu estava fazendo Roda Viva, e 

estava muito feliz, porque eu nunca tinha feito televisão na frente das câmeras. Estava aprendendo 

muito, e queria muito continuar aquilo. Tinha mal começado, tinha quatro, cinco meses. Aí a Folha 

estava numa crise por causa da questão do ombudsman. Não sei se vocês se lembram do Mário [Ma-

galhães], que rompeu com a Folha. Ele era o ombudsman e a Folha mudou a política de a crítica in-

terna ser pública. O ombudsman, na Folha, faz a crítica interna e faz a crítica pública. A crítica interna 

era pública também, e a Folha resolveu que a crítica interna seria só interna. O Mário não aceitou, e 

rompeu com estardalhaço. E aí o Octavio, que já tinha me convidado para ser ombudsman umas três 

ou quatro vezes – eu sempre tinha recusado –, ele voltou à carga, e voltou à carga com muita força 

mesmo, dizendo: “Pô, você é quase da família. Estou precisando de você agora”. E aí eu topei – mui-

to a contragosto, porque eu queria ter continuado no Roda Viva. Então, depois dessas experiências 

ruins, eu falei: “Realmente eu não preciso disso, não tenho que passar por esse tipo de experiência 

na vida a essa altura já”. E saí. Mas foi bom, foi gostoso.
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Você chegou a trabalhar na sucursal de Brasília da Folha?
Quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei para fazer o Valor, mas houve um atraso ali. O Valor 

devia ter começado em 1999, mas houve um atraso. E o Valor era um projeto supersecreto, ninguém 

podia saber daquilo. Então, não tinha lugar para mim na Folha quando eu voltei, porque eu vim para 

o Valor, e não para a Folha. Mas o Valor não ia sair tão cedo. Demorou dez meses mais ou menos. 

Então, eu não tinha onde ficar durante esses dez meses. Aí nós acertamos que eu iria para Brasília 

como repórter especial. Então, eu fiquei em Brasília dez meses como repórter especial da Folha, até 

o projeto Valor ser anunciado. E aí eu comecei a trabalhar na formação do Valor e, depois, no próprio 

Valor. Isso foi outubro de 1999. Eu e o Celso Pinto, basicamente, e o [Flávio] Pestana na parte admi-

nistrativa –, começamos a desenhar o jornal, que começou a circular em 1º de maio de 2000.

Como foi a parceria com o Grupo Globo?
Muito boa, do meu ponto de vista. O Valor foi outro momento muito bom da minha carreira, porque 

você participar, desde o nascedouro, de um projeto de um jornal nacional é uma experiência rara. 

Pouquíssimas pessoas fizeram isso. E o fato de ser 50% Folha, 50% Globo significava que ninguém 

podia mandar, e nós desfrutamos de uma liberdade completamente inusitada. Eu fazia alguns dos 

editoriais. Uma das minhas funções lá, como diretor adjunto de redação, era fazer os editoriais – de 

política externa, principalmente –, e nós não mostrávamos o editorial para ninguém. A gente escrevia 

e publicava. Se algum dos acionistas tinha alguma queixa, ele fazia no dia seguinte – e, às vezes, 

fazia. Então, nós vivíamos com uma liberdade, na redação, total. Nós nunca tivemos que submeter 

manchete, nome de colunista, coisa nenhuma para patrão nenhum. Nós não tínhamos patrão. Então, 

foi muito bacana, foi um outro período muito bom aqueles quatro anos lá.

Você acredita que isso aconteceu pelo modelo de sociedade igualitária ou porque era um 

jornal de economia?
Não, acho que pelo modelo. Economia é um assunto importante ideologicamente, e a Folha e o 

Globo, embora tivessem opiniões mais próximas na economia do que na política, tinham opiniões 

divergentes em relação à economia também. E aí nós tínhamos a nossa opinião, muito pautada pelo 

Celso, enquanto ele esteve operante, mas muito produto daquele grupo que dirigia o jornal.

Você ficou no Valor até quando?
Até 2004.

Em seguida...
Aí eu fui para outra experiência, completamente diferente, que é a Patri Políticas Públicas, uma con-

sultoria na área de políticas públicas, baseada principalmente na experiência do Congressional 



17

CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA

Quarterly, que é uma publicação sediada em Washington. O Congressional Quarterly é uma pu-

blicação que teve início em 1933, 1934, quando o presidente Roosevelt tinha um grande amigo 

jornalista que era dono do St. Petersburg Times. Nelson Poynter. O Poynter frequentava a Casa 

Branca, e o Roosevelt se queixava muito com ele, dizendo: “Eu não sei lidar como esse Congres-

so, eu nunca sei o que vai acontecer. Sou pego de surpresa toda hora”. Ele falou: “Bom, se você 

quiser, eu posso te ajudar a entender o Congresso”. E ele começou a mandar para o Roosevelt 

informes sobre como é que estavam os projetos de lei de interesse do Roosevelt no Congresso: 

por que comissão que ia passar e coisa e tal. O Roosevelt gostou muito daquilo, e o Poynter 

viu uma oportunidade de negócio com aquilo. Aí criou o Congressional Quarterly – a princípio 

trimestral –, que fazia exatamente isso, o acompanhamento crítico da pauta do Congresso. E 

depois o Congressional Quarterly evoluiu. Hoje, claro, é on-line, e passou a cobrir não só o 

Congresso, mas todas as atividades de governo. A Patri se baseia muito na experiência, mas é 

claro que não tem nem o cabedal, nem a importância, mas tem até acordos com o Congressional 

Quarterly para uso de tecnologia e coisas que o valham. E eu fui para lá, a Patri já existia havia 

muito tempo. Ela é propriedade de um grande amigo meu, de muito tempo, e ele me pediu para 

eu tentar fazer esse monitoramento não do governo, não do Congresso, nem das agências, mas 

da sociedade. Qual era mais ou menos o meu trabalho? A Patri tem uma carteira de clientes. Es-

ses clientes têm assuntos que são do interesse deles, sobre os quais eles têm que se posicionar 

publicamente. Então, a parte de Brasília e de São Paulo, que cuida de governos, faz o monitora-

mento de como é que estão esses assuntos nessas esferas de governo, e eu fazia nas esferas 

da sociedade civil: o que os sindicatos estão pensando sobre isso, as ONGs relacionadas ao as-

sunto, as universidades? A pesquisa acadêmica, o que está descobrindo sobre esses assuntos? 

Eu fazia esse monitoramento para os clientes.

Por quanto tempo?
Fiquei até eu ir para o Roda Viva, em 2008, 2009. Saí do Roda Viva para ser ombudsman e, quando 

acabou a coisa de ombudsman, eu vim para a Fapesp.

Qual a sua função na Fapesp e quando entrou na fundação?
Desde 2010. Eu sou consultor da presidência para assuntos de Comunicação. O Celso Lafer era o 

presidente da Fapesp na época. Eu tenho uma amizade antiga com o Lafer, e ele pediu para eu fazer 

uma avaliação da comunicação da Fapesp. Então, passei aqui uns quatro meses entrevistando todas 

as pessoas, olhando os produtos – fazendo um trabalho de ombudsman dos produtos da comunica-

ção da Fapesp. Fiz uma série de recomendações, e aí o Conselho Técnico-Administrativo pediu para 

eu ajudar a implantar as modificações que eu tinha sugerido.
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Você continua realizando pesquisas?
Pouco. Porque, daí, o meu interesse sempre continuou sendo o Jornalismo, principalmente a Comu-

nicação, mas eu também abri uma vertente para Relações Internacionais, por causa da minha experi-

ência como correspondente. E aí eu virei editor da Política Externa – primeiro, editor adjunto; depois, 

editor mesmo. A Política Externa é uma revista semiacadêmica. Eu participo do Grupo de Análise de 

Conjuntura Internacional da USP. Então, eu escrevi coisas como um livro sobre a influência da religio-

sidade nas políticas públicas nos Estados Unidos. Chama-se Uma Nação com Alma de Igreja. Escrevi 

vários artigos de teor mais acadêmico para revistas e livros em Relações Internacionais, e também 

livros em Comunicação. Continuei escrevendo bastante. Eu me inscrevi para um concurso para ser 

professor no Instituto de Relações Internacionais da USP. Estou otimista quanto à possibilidade de eu 

vir a ser escolhido. Aí vai ser um pouco um retorno para a USP e para a academia.

Quando você parou de dar aula?
Aí é um outro episódio, talvez, para a minha vida, importante. Eu parei de dar aula quando estava 

nos Estados Unidos como correspondente da Folha. Pedi uma licença não remunerada da USP em 

1991; renovei em 1992; em 1993, a USP me deu um ultimato: ou eu voltava, ou eu tinha que me de-

mitir, porque eles precisavam da vaga. Eu nunca engoli isso muito bem. Por que eles precisariam da 

vaga se eu não tinha ônus nenhum para a USP? Mas eles foram inflexíveis. Aí eu me demiti. Eu pedi 

demissão da USP.

Nessa época, você só dava aula na USP?
Eu estava dando em Georgetown. No Brasil, só na USP.

Com base na experiência profissional, inclusive como ombudsman, gostaríamos que você 

avaliasse o jornalismo praticado no país hoje.
Quantas horas tempos? O professor José Goldemberg, que é o presidente da Fapesp, embora não 

seja nem da área de Humanidades, é uma pessoa que tem uma curiosidade sobre jornalismo imensa 

e opiniões fortíssimas sobre jornalismo. Então, ele praticamente está obrigando a mim e ao Eugênio 

Bucci a propor um projeto temático para a Fapesp, um projeto de cinco anos, para estudar o momen-

to do jornalismo – a questão da notícia falsa, da pós-verdade – que é um tema que mobiliza o Gol-

demberg. Boa parte do meu tempo aqui é discutindo o momento do jornalismo com o Goldemberg. 

E ele é superfã do Eugênio Bucci, que é um dos meus melhores amigos, e ele nos obrigou a fazer. 

Então, nós estamos, nesse momento, formatando uma proposta de projeto temático para estudar 

esse assunto. Então, daqui a cinco anos, eu respondo para você. Brincadeira. Tem um texto meu 

sobre isso num livro da Contexto que acabou de sair, O Brasil no Contexto: 1987-2017, exatamente 

sobre isso. A Contexto completou 30 anos de editora, e ela pediu para algumas pessoas escreverem 
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sobre o que aconteceu no seu campo de atividade nesses 30 anos, e pediu para eu escrever sobre 

jornalismo. Quando eu comecei a escrever sobre a crise do jornalismo, há dez anos, era uma coisa 

nova. Agora já é uma coisa até batida. É uma crise estrutural gravíssima, seriíssima, que começou em 

1997, 1998, e que não se resolve. Só que eu acho que não é uma crise do jornalismo, eu acho que 

é uma crise do gerenciamento do jornalismo. É uma crise de negócio, não é uma crise do negócio. 

O jornalismo, eu acho que vive um momento fantástico, acho que ele nunca foi tão importante. Ele 

nunca foi tão lido. A Folha, o New York Times nunca tiveram tantos leitores na história deles. Só que 

os leitores não leem mais o objeto físico no papel, e nem necessariamente no site do jornal. Mas a 

matéria da Folha – que é repetida pelo Facebook, pelo Twitter e não sei por mais quem – é hoje lida 

por um número, sei lá, dez vezes, 20 vezes maior do que nos maiores momentos da Folha. O New 

York Times rompeu a barreira de 3 milhões de assinantes agora, a semana retrasada. Teve 300 mil 

assinantes novos só no período depois que o Trump assumiu a presidência. São assinantes digitais, 

não são assinantes de papel, mas são assinantes, estão pagando pelo conteúdo do New York Ti-

mes. Mas isso não resolve o problema do New York Times. Mesmo com 3 milhões, eles continuam 

tendo prejuízo crescente, porque, por algum motivo que eu não sei qual é, mas que a gente procu-

rará tentar entender nesse projeto, a publicidade 

digital não paga os mesmos valores, ou valores 

correspondentes, ao que se pagava para a publi-

cidade no papel. Não sei se ela é menos eficiente, 

mas os patrocinadores, os anunciantes se recu-

sam a pagar. Não pagam, não tem mercado para 

pagar na mesma proporção que pagavam no pa-

pel. Então, os anúncios não cobrem as despesas 

da redação. Embora tenham diminuído muito as 

despesas de circulação de papel, de produção, 

a redação continua sendo muito cara se você 

quer fazer um bom jornal. Então, o New York Ti-

mes, com 3 milhões de assinantes, número que 

ele nunca teve na vida dele – ele chegou perto 

de 900 mil nos seus melhores momentos –, não 

consegue dar conta do seu budget, do seu orça-

mento. É claro que os assinantes pagam menos 

do que pagavam os assinantes de papel, porque 

não tem o custo do transporte nem do papel em 

si, da tinta e tudo mais. Então, o modelo não se 

resolve, mas o jornalismo é mais importante do 
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que nunca, principalmente num ambiente em que há essa polarização ideológica, em que há tanta 

notícia falsa sendo disseminada. Mais do que nunca, o jornalismo é importante como fonte com cre-

dibilidade e como lugar de embate entre ideias.

Você acompanha a pesquisa em Comunicação?
Eu acompanho, acompanho, sim, o máximo que eu posso. Eu sou também, o que talvez valha a 

pena mencionar, para mostrar que eu não abandonei, não me distanciei totalmente dos estudos de 

Comunicação, editor da edição brasileira da Columbia Journalism Review, que também não é uma 

publicação acadêmica, mas é quase acadêmica. E, por conta disso, eu acompanho tudo que se faz 

em Columbia no Tow Center, no Poynter Institute, no Pew Research Center. Agora, no Brasil, eu estou 

um pouco desatualizado, eu não acompanho tão bem. Mas eu faço parte, no Instituto de Estudos 

Avançados da USP, de um grupo formado originalmente pelo Eugênio Bucci de estudos sobre jor-

nalismo, direito e sociedade, que se reúne uma vez por mês e apresenta pesquisas recentes. Então, 

eu tenho ainda algum contato com a pesquisa de Comunicação – menos do que eu gostaria, mas o 

máximo que eu posso. 


