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Amigos reunidos no Congresso Mega Brasil: Vanira Kunc (esq.), 
Eduardo Ribeiro, Sérgio Gomes, Jorge Sá de Miranda, Audálio Dantas, 
Darlan Ferreira, Assis Ângelo e Andrea Lago

Senhor Direitos Humanos, Senhor Liber-
dade de Imprensa, Senhor Democracia, 
Senhor Repórter, Senhor Cidadão, Senhor 

Solidariedade, Senhor Família, Senhor 
Brasil, Cidadão do Mundo. Se trocar-
mos qualquer um desses nomes por 
Audálio Dantas estaremos sendo 
fiéis a um dos mais importantes 
personagens da História contem-
porânea do Brasil, o alagoano de 
Tanque D’Arca que ainda menino 
deixou o Nordeste, a exemplo 
de milhares de conterrâneos, 
para construir uma das mais 
retas e admiradas biografias do 

lado de baixo do Equador.
Neste domingo (8/7) ele completa 80 anos, com muita vita-

lidade e em plena atividade, às vésperas de lançar dois livros, 
um sobre Reportagem e outro sobre o assassinato de Vladimir 
Herzog. Poderia estar rico? Sem dúvida. Num País em que 
entrar para a área pública é a senha para o enriquecimento, 
ele é uma honrosa e admirada exceção. Foi deputado federal, 
diretor e presidente de estatal – e estatal com muito dinheiro 
– e hoje seu patrimônio físico não vai além de um apartamento 
no bairro de Perdizes, em São Paulo, um terreno na região de 

Vinhedo, a cerca de 60 km da capital paulista, e um automóvel 
Corsa. E continua trabalhando para viver. Aliás, trabalhando 
muito, em várias frentes, para compor uma renda mensal que 
complemente a aposentadoria e lhe dê o mínimo de conforto 
familiar, ao lado de Vanira Kunc, com quem está casado há 
quase 26 anos, e das meninas Juliana, jornalista como os 
pais, atualmente integrando a equipe da Record News – e 
que, coincidentemente, faz 24 anos neste dia 9 –, e Mariana. 
Tem ainda José e Ana, filhos dos dois primeiros casamentos.

Se é convidado para uma palestra, mesmo sem remuneração, 
não consegue dizer não. Para estudantes, então, considera até 
heresia cobrar, embora a única coisa que de fato tenha para 
vender seja sua experiência profissional e de vida. Profissionais 
de seu nível costumam cobrar, por baixo, R$ 5 mil, R$ 10 mil por 
apresentação. Mas ele... Qual o quê! Dá muito mais importância 
à contribuição que poderá levar para aquele público, receba ou 
não por isso. Não que não goste ou não precise do dinheiro. 
Ao contrário, precisa sim. Mas a generosidade nele fala mais 
alto. E quando os convites chegam, lá vai ele, seja onde for, 
contribuir para engrandecer os encontros dos quais participa.

Audálio iniciou no jornalismo no final dos anos 1950 e seu 
auge de repórter foi nos anos 1960 e 1970. A partir daí, ao as-
sumir a Presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de São Paulo, em 1975, sua vida, como ele próprio 
reconhece, mudou. Radicalmente. Para sempre. 

Audálio Dantas, 80 anos

A história do Audálio no jornalismo brasileiro
é uma edição mais do que especial!

Abraços da equipe CDN.
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Entrou para a vida sindical no mais duro período da ditadura 
militar, que vitimou centenas de brasileiros que lutavam pela 
redemocratização do País, entre eles Vladimir Herzog, no dia 25 
de outubro de 1975. E foi nesse episódio de triste lembrança 
que a sua figura ganhou projeção e que ele, mesmo sem o que-
rer, se transformou num baluarte dos jornalistas e da sociedade 
civil brasileira que clamava por liberdade, democracia e justiça. 

Medo? Certamente teve, como todos aqueles que ousaram 
enfrentar de algum modo a sanha dos fuzis e da tortura; mas, 
altivo, nunca fugiu ao seus deveres e tampouco se acovardou, 
mesmo nos momentos mais difíceis. 

Sereno, determinado, incansável, foi um instrumento valio-
síssimo no enfrentamento ao regime de exceção, que ajudaria 
a derrubar nos anos que se seguiram ao assassinato de Vlado 
Herzog nos porões do DOI-Codi, em São Paulo.

Onde chega, Audálio é recebido com admiração e carinho. Ca-
rinho que lhe dedicou, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em meio ao seu segundo mandato, recebendo-o 
e aceitando falar de sua dura infância para o livro que mais tarde 
chegou às livrarias com o título de O menino Lula. 

Ministros, governadores, senadores, prefeitos, deputados, 
empresários, jornalistas, não há neste País quem, com mais 
de 40 anos, não tenha ouvido falar e guarde com carinho a 
figura de Audálio. Mas se há uma coisa que a ele não atinge 
é a soberba. Conversa com as grandes figuras do País com a 

mesma simplicidade dos bate-papos com os mais humildes 
servidores. Trata a todos com igualdade e cortesia. Quando 
procura e quando é procurado. 

Neste seu 80° aniversário, nada mais justo, pois, do que lhe 
fazer uma homenagem para ser compartilhada com os muitos 
amigos e por todos os jornalistas brasileiros. E é isso o que faz 
este Jornalistas&Cia com essa edição especial, toda ela dedi-
cada às oito décadas de vida de nosso jornalista-cidadão maior, 
acompanhada de uma entrevista exclusiva que ele concedeu 
ao editor Igor Ribeiro, tendo como mote o lançamento de seu 
livro de reportagem, no próximo dia 17/7, em São Paulo, no 
Jacaré Grill (rua Harmonia, 321 – Vila Madalena), a partir das 
19h, e de depoimentos de vários amigos e admiradores, entre 
eles Helena Chagas, Washington Olivetto, Saulo Ramos, Luiz 
Carlos Barreto, Marcelo Tas, Juca Kfouri, Miguel Jorge, Carlos 
Chaparro, Otávio Frias Filho...

Boa leitura!
Eduardo Ribeiro e Wilson Baroncelli
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Cidade grande e imponente, 
Remous de l’Arche foi um impor-
tante entreposto comercial euro-
peu na virada do século XI. Servia 
de hospedagem aos cruzados 
de Felipe Augusto na Borgonha 
antes de adentrarem o Sacro 
Império Germânico, e floresceu 
artisticamente após a invasão de 
Carlos VIII, quando Tanque d’Arca 
– nome aportuguesado – exportou 
pintores, escultores e poetas. 

Antes que historiadores pro-
testem, a invencionice anterior é 
para exercitar a mente: a alcunha 
solene poderia sugerir uma origem 
europeia, ancestral, mas Tanque 
d’Arca é, na verdade, uma pequena 
cidade do agreste alagoano. Não 
por isso é menos nobre. O nome 
se deve à suposta queda de um 
baú cheio de tesouros no fundo 

de um remanso local. E, contro-
vérsias à parte, a cidade revelou ao 
mundo uma preciosa joia: Audálio 
Ferreira Dantas. Um dos principais 
jornalistas e escritores do Brasil 
que comemora, neste 8 de julho, 
80 anos de vida muito bem vivida.

Como os mais destacados 
artistas, Audálio é ao mesmo 
tempo cidadão do mundo e serta-
nejo alagoano. Viveu até os cinco 
anos no Nordeste, observando 
o pai, Otávio Martins Dantas, 
aventurar-se na construção e 
na marcenaria, e recebendo os 
carinhos da mãe, Rosalva Ferrei-
ra Ferro. Vieram todos, mais os 
irmãos Onésio e Olga, para São 
Paulo em 1937, seguindo o fluxo 
migrante, encontrar parentes que 
aqui já estavam. Ônibus até Ma-
ceió, navio descendo a costa com 

paradas em Salvador, Vitória e Rio 
de Janeiro, e trem de Santos à 
capital paulista. Ficaram por dois 
anos, até a separação dos pais. 
Voltou, com a mãe e os irmãos, a 
Tanque d’Arca, reunindo-se a ou-
tros familiares, quando descobriu 
outro baú de tesouros, que nada 
tinha a ver com o da lenda: a lite-
ratura. Na escola de dona Dulce 
Gomes tomou gosto por leitura e, 
pré-adolescente, conheceu Jorge 
Amado, Rachel de Queiroz, José 
Lins do Rego, e seu preferido, 
Graciliano Ramos, conterrâneo 
alagoano de Quebrângulo. Aliás, 
por sugestão de Audálio, a mais 
nova creche da cidade foi batizada 
com o nome dona Dulce, que fez 
100 anos em junho. 

Pouco depois, sua mãe voltou a 
São Paulo e deixou os filhos com 

a avó paterna de Audálio, dona 
Maria Adélia. Em 1944, quando 
tinha 12 anos, recebeu uma carta 
de dona Rosalva pedindo que 
voltasse ao Sul para encontrá-la. 
Audálio acompanhou, sozinho, 
uma família que desceu pelo 
rio São Francisco, de Juazeiro, 
no interior baiano, até Pirapora 
de Minas Gerais, no Benjamin 
Guimarães (que anos depois se 
tornaria um barco de turismo). 
Sem saber, aqueles dez dias de 
viagem já treinavam o jovem para 
ser um futuro repórter: observava 
atentamente a intensa movimen-
tação de passageiros, soldados, 
volumes, cargas e conversas 
diversas... Depois, nova viagem de 
trem, até a Estação do Norte, atual 
Roosevelt, conjugada ao Metrô 
Brás, na Zona Leste da cidade. 

O mais precioso tesouro da Arca alagoana

 “O Audálio fez muito em sua 
vida. Acompanhei momentos 
desse grande repórter e pessoa 
adorável. Mas foi como dirigente 
sindical que ele viveu sua maior 
aventura. Todos conhecem os 
episódios após a morte de Vla-
dimir Herzog. Audálio foi um co-
mandante corajoso e influente. 
Sua imagem se confunde para 

sempre com as de d. Paulo, Clarice Herzog, rabino Sobel e pastor 
Wright. Parabéns queridão.” – Alexandre Machado

“Nos idos de 1975, (...) temia os riscos da profissão que havia 
decidido seguir, pois já me deparava com censura e repressão. 
Apreensão que virou medo, quando revisava os originais dos textos 
de colegas das redações do Estadão e do JT que questionavam 
a versão oficial sobre a morte de Vladimir Herzog. O medo, no 
entanto, se transformou em esperança, nos dias seguintes, ao 
acompanhar a ação de Audálio como presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de São Paulo. Eu o via, ao lado de brasileiros incomuns 
como Dom Paulo Evaristo, a defender a verdade, a vida, a liber-
dade de expressão, a democracia. Desde aquela época, Audálio 
se tornou um ícone para mim, um craque do Jornalismo, que 
despertava a mesma admiração que sempre senti por Ademir da 
Guia, Pelé, Rivelino. A postura de Audálio num momento trágico 
me fez perceber que havia escolhido o caminho certo. O tempo não 
corroeu a admiração pelos ídolos de minha juventude; ao contrário, 
só a consolidou. Obrigado e parabéns, mestre!” – Antero Greco   

“Tenho certeza de que o alagoano de Tanque D´Arca Audálio Fer-
reira Dantas chega aos 80 anos de idade absolutamente convencido 
de ter dado de si o melhor ao Brasil, ora como cidadão empenhado 
na luta por tempos melhores, ora como jornalista, escritor e político 
– foi até deputado federal – identificado com as regras do Estado 
de Direito, atualmente tão judiadas por tantas siglas e por muitos 
que nelas se escondem. Que Audálio viva sempre entre nós. Viva 
Audálio!” – Assis Ângelo

“Era 1975, trabalhava na Realidade, já nos seus estertores, mas 
ainda havia Audálio Dantas, sinal de que restava uma esperança. Ele 
propõe uma pauta, acidentes de trabalho, milagrosamente aceita, e 
sou escalado para ir com ele. Vamos às casas de vários operários 
da região do ABC, todos afastados devido a graves ferimentos. A 
última entrevista é com o secretário do Sindicato do Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo, um barbudinho de voz rouca. Feita a 
entrevista, vamos em direção ao carro de reportagem, e no caminho 
Audálio me fala: ‘Cacalo, este camarada ainda vai dar o que falar!’. 
Tratava-se do Lula... Pena que a matéria não foi publicada; como 
disse, a revista já não era a Realidade.” – Cacalo Kfouri

“Em vez de Audálio, esse nome peculiar, ele deveria se chamar 
Coragem Dantas. Convivo com ele há quase 37 anos, desde aqueles 
dias sombrios de outubro de 1975, quando ele começou a merecer 
esse justo nome de fantasia – Coragem Dantas –, ao enfrentar de peito 
aberto o terror da ditadura. Não era fácil, posso garantir. Você saía e 
não sabia se voltava – Vlado não voltou. Eu representava um bando 
de garotos que acalentava a perigosa ideia de criar uma oposição ao 
Sindicato dos Jornalistas de Brasília. E nosso símbolo, nossa referência 
era Audálio, quer dizer, Coragem Dantas. Ficamos amigos. Mas estou 
esquecendo de um outro lado dele, talvez o principal. Além de ser um 
homem destemido, é também um notável repórter, que eu acompanha-
va desde a Realidade. Então vamos combinar: está em tempo de ir ao 
cartório e mudar oficialmente o nome para Repórter Coragem Dantas. 
Se precisar de testemunha, vou junto.” – Carlos Marchi

“Um cavalheiro, em todos os momentos, e um homem de fibra 
e coragem, na ocasião em que a violência contra seus colegas de 
profissão exigiu fibra e coragem. Penso que essa é uma boa síntese 
de Audálio Dantas, por certo um dos jornalistas mais admiráveis 
que tive a honra de conhecer.” – Carmo Chagas

“Não é verdade que o Audálio está fazendo 80 anos agora. Essa 
é a idade dos patriarcas. E o Audálio já era um patriarca nos anos 
1970/80. Patriarca no sentido de uma figura que todos respeitam 
por sentir que não há interesses mesquinhos ou pessoais nas suas 
iniciativas. Por isso, foi tão relevante em anos tão difíceis para o 
Brasil.” – Clóvis Rossi

por outros olhos

AudáliO, 

E • S • P • E • C • I • A • L – Audálio Dantas, 80 anos

Retomou os estudos, que 
interrompera por causa das via-
gens. As lições de dona Dulce 
surtiram efeito e a ótima leitura 
do jovem alagoano surpreendeu 
seus mestres. Um professor 
do grupo escolar (atual Ensino 
Fundamental) incentivou Audálio 
a tentar a admissão para o gi-
nasial (atual Médio) no meio do 
processo. Passou e foi estudar 
na Escola Técnica de Comércio. 
Aos 13 anos conseguiu o primeiro 
emprego, num balcão de pada-
ria, ambiente com o qual já era 
familiarizado. “Gostava mesmo 
era de ler. [Mas,] curiosamente, 
meu pai tinha uma padaria em 
Alagoas. Um negócio, aliás, que 
ele montou bem ao seu estilo, 
metendo as caras, fazendo tudo 
praticamente sozinho”, contou 
Audálio ao especial Protago-
nistas da Imprensa Brasileira, 
editado por J&Cia e veiculado em 

junho de 2010 (veja em http://bit.
ly/jecia010610).

Aos 17 anos conseguiu empre-
go num laboratório fotográfico. 
Essa experiência lhe permitiu 
tentar um primeiro trabalho em re-
dação. Foi revelar as fotos de Luigi 
Manprim na Folha da Manhã, 
em 1954. Pouco tempo depois, 
passou a ir à rua, com câmera em 
punho, acompanhando repórteres 
como Hideo Onaga e Carlos de 
Freitas. Certa feita, voltou de uma 
viagem a Santa Catarina repleto de 
fotos. Resolveu escrever a respei-
to e assinou, assim, seu primeiro 
texto, uma matéria de turismo, 
intitulada O Vale do Itajaí lembra 
cartões postais europeus. Seus 
chefes gostaram e Audálio passou 
a conquistar cada vez mais espaço 
na reportagem.

Em 1956, apurando matéria 
sobre a Usina de Paulo Afonso, 
fez um ciclo por diversas locali-

dades nordestinas. Aproveitou 
para visitar sua Tanque d’Arca, de 
onde denunciou a morosidade do 
serviço postal no sertão alagoano. 
No ano seguinte, fez uma série de 
reportagens rodando o litoral brasi-
leiro, de São Paulo ao Maranhão, 
com José Hamilton Ribeiro e Vi-
tor Gouveia. Em 1958 encontrou 

a personagem daquela que seria 
a reportagem mais importante 
de sua vida, conforme destaca 
na entrevista na pág. 4, sobre o 
novo livro, Tempo de reportagem 
(Leya). Durante uma apuração 
sobre a favela do Canindé, ainda 
para a Folha, conheceu Carolina 
de Jesus, moradora local e mãe 
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de três filhos que, além de lutar 
diariamente contra a fome e a 
pobreza extrema, registrava um 
diário sobre seu cotidiano com 
uma redação surpreendente para 
alguém naquelas condições. Na 
matéria em que escreveu, Audálio 
fez o que fazem os bons jornalis-
tas: colocou-se de lado sem fleu-
ma ou vaidade para abrir espaço 
a Carolina. As reportagens que 
publicou a respeito mudaram a 
vida daquela mulher, que publicou 
livros aqui e no exterior e se tornou 
objeto de estudos literários em 
universidades de todo o mundo. 

Naqueles tempos, a Folha apos-
tava em grandes reportagens e 
assim ajudou a delinear o perfil 
jornalístico de Audálio Dantas. Ga-
nhou destaque entre os colegas e, 
em 1959, foi chamado pela revista 
O Cruzeiro, que também investia 
em histórias bem apuradas, com 

textos calibrados. O dono da 
Folha, Nabantino Ramos, ficou 
desolado com a saída de seu pro-
digioso “pau-de-arara” – o apelido 
ora amigável, ora provocativo que 
Audálio tinha na redação. “Eu fui 
para o Cruzeiro, claro! Imagina, 
O Cruzeiro era ainda uma refe-
rência... 500 mil exemplares por 
semana, era um luxo. Tinha até 
uma edição internacional em es-
panhol”, disse. A próspera revista 
foi a primeira a enviá-lo para fora 
do País, a lugares como Argen-
tina, Equador, Peru e México. 
Em sua redação, trabalhou com 
gente como Ziraldo, Luiz Carlos 
Barreto, Mário Moraes, José 
Medeiros, Millôr Fernandes, Lu-
ciano Carneiro, Janio de Freitas 
e Zuenir Ventura. Novamente as-
sinou grandes trabalhos, incluindo 
Circo do desespero, sobre uma 
maratona carnavalesca de dança 

que durou três dias e é republicada 
em seu novo livro. 

Em 1966 foi para a revista Qua-
tro Rodas ser editor de Turismo. 
Durante a produção de um roteiro 
de viagem pelo México acabou 
virando correspondente de guerra 
em Honduras pela Veja. Em 1969 
mudou-se para Realidade, onde 
produziu um grande panorama 
sobre as revoluções sociais e 
econômicas de Minas Gerais, 
com o apoio do velho compa-
nheiro de Folha, Luigi Manprim, 
e uma reportagem sobre o Chile 
logo após a eleição de Salvador 
Allende – entre muitas outras 
matérias de destaque. 

O nome da revista em que 
então trabalhava parecia ser, no 
entanto, um sinistro presságio 
dos duros episódios que Audálio 
enfrentaria ao ser eleito presiden-
te do Sindicato dos Jornalistas 

de São Paulo, em 1975. Naquele 
ano, Vladimir Herzog, militante 
do Partido Comunista Brasileiro, 
foi convidado a depor no Depar-
tamento de Operações Internas 
do II Exército, onde apresentou-
-se espontaneamente. Após uma 
sessão de torturas que escapou ao 
controle dos repressores, acabou 
morto e apresentado à sociedade 
como suicida. 

Audálio costuma falar que o 
Sindicato mudou para sempre sua 
trajetória profissional. Não só pelo 
afastamento da reportagem e sub-
sequente dedicação à liderança de 
classe e a cargos executivos em 
empresas de comunicação. Mas 
principalmente porque o Caso 
Herzog – como ficou conhecido 
o episódio envolvendo o assassi-
nato de Vlado – revirou a vida do 
repórter de Tanque d’Arca. Audálio 
protagonizou uma série de atos 

“Todos nós, jornalistas ou não, 
temos uma dívida histórica com 
Audálio Dantas. Tanto com o 
Audálio que escreveu algumas 
das melhores reportagens da 
imprensa brasileira, especial-
mente nas revistas Cruzeiro e 
Realidade, como com o Audálio 
que praticamente interrompeu 
sua carreira de repórter brilhante 

para combater a ditadura militar na Presidência do Sindicato dos 
Jornalistas de São Paulo, numa época em que assumir esse cargo 
com inteireza exigia muito caráter e grande coragem. O Audálio 
tanto contou/documentou a história do seu tempo, como repórter, 
como foi protagonista da História, especialmente na denúncia e 
no protesto contra o assassinato de Vladimir Herzog. Não é para 
qualquer um. E, como se não bastasse, o Audálio tem essa retidão 
que o conduz pela vida inteira. E essa humildade que também é um 
enorme ensinamento. Sou uma grande fã. E estou ansiosa para ler os 
livros dele que vêm por aí – o das grandes reportagens e a história 
do caso Herzog contada pelo seu olhar.” – Eliane Brum

“O Audálio é uma daquelas pessoas que são boas, boas em todos 
os sentidos: generosa, atenciosa, persistente, humilde e, acima de 
tudo, solidária. Tudo isso misturado com suas convicções políticas 
fazem dele o cidadão que muito admiro e respeito. Por tudo isso tive 
a honra de entregar-lhe o título de Cidadão Paulistano na Câmara 
Municipal de São Paulo. Parabéns Audálio!” – Eliseu Gabriel 

“O Audálio é um líder da nossa categoria. Sempre foi. É também 
um exemplo de lucidez e firmeza, uma biografia que dignifica a nossa 
profissão.” – Eugênio Bucci

“Audálio virou símbolo, mas não daqueles que ficam estáticos 
ou parados. Fiel ao seu tempo, soube contestar e nos representar 
contra tudo que lutávamos, alguns silenciosos outros aguerridos, 
com voz firme e vigorosa. Soube representar uma categoria que, 
por sua vez, ecoava a nação. Mas soube também assumir novos 
papéis, continuar numa outra batalha de enaltecer o que somos: 
jornalistas por convicção, não apenas por profissão.” – Fatima Turci

“Audálio Dantas é uma expressão das mais elevadas do jornalismo 
brasileiro. Conheci Audálio nos fins dos anos 1960. Ele, na histórica 
revista Realidade, produzindo reportagens celebradas pela qualidade 
literária; eu, recém-chegado do Nordeste, repórter e, depois, editor dos 
suplementos especiais na Folha de S.Paulo e professor de Jornalismo 
na Cásper Libero e na ECA-USP. (...) Meados da década de 70: agora 
estamos diante do Audálio líder dos jornalistas de São Paulo. Um cora-
joso líder. Foi o primeiro a denunciar o assassinato de Vladimir Herzog 
pela ditadura. Mobilizou a categoria. Lembro-me do culto ecumênico, 
coordenado por ele na Catedral da Sé. Lembro-me da aflição e da an-
gústia que tomava conta de todos. (...) Audálio, presidente do Sindicato 
dos Jornalistas de São Paulo, passou a ser a voz mais respeitada (e 
ouvida) do jornalismo brasileiro. (...) Com sua fala mansa e pausada, 
cordial e sempre generoso com os amigos, Audálio Dantas espelha os 
valores do jornalismo e virtudes do homem público. Ontem, exemplo 
de profissional sério e dedicado; hoje, como editor de uma revista de 
Comunicação, continua a desempenhar com clareza a sua arte de dizer 
as coisas como elas são.” – Gaudêncio Torquato

“Audálio Dantas é uma referência para os jornalistas da minha 
geração, que cresceram e se formaram nos tempos da ditadura. 
Ainda estudante universitária, testemunhei e aplaudi sua atuação 
corajosa em  eventos, manifestações e palestras. Era um tempo em 
que pouca gente tinha coragem de dizer o que pensava. Audálio 
teve importantíssima participação na luta pela redemocratização e 
pela liberdade de imprensa. Continua um batalhador, exemplo para 
todos nós.”  – Helena Chagas

“A ação firme e corajosa do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo 
diante do assassinato de Vlado mostrou a importância de termos 
também em Brasília um sindicato atuante e que não tivesse medo 
de enfrentar a ditadura. À frente do sindicato paulista estava Audálio 
Dantas, que já era para mim referência como jornalista competente e 
experiente, e que passou a ser também exemplo de lutador pelas boas 
causas. Animados pelo exemplo de Audálio, lançamos a candidatura 
de outro grande jornalista, Carlos Castello Branco, e ganhamos o Sin-
dicato de Brasília. Estivemos em lados diferentes – ambos sempre à 
esquerda – em alguns embates políticos e na primeira eleição direta 
para a Fenaj, por ele vencida, mas nunca perdi a grande admiração 
por Audálio, por seu trabalho e por suas lutas.” – Hélio Doyle 

por outros olhos

AudáliO, 
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que, a partir da morte do colega, 
mobilizou a categoria jornalística 
e, consequentemente, toda a 
sociedade em prol do retorno do 
Estado Democrático de Direto ao 
Brasil (veja mais sobre a partici-
pação de Audálio e do Sindicato 
no episódio no Programa Miriam 
Leitão, exibido na última 4ª.feira, 
5/7, na GloboNews – http://bit.
ly/gn050712). Muita gente que 
testemunhou ou que se debru-
çou sobre os fatos daqueles dias 
tenebrosos corrobora a tese de 
que o Ato Ecumênico organizado 
pelo Sindicato dos Jornalistas na 
Catedral da Sé, em 31 de outubro 
de 1975, deu inicio às campanhas 
e passeatas que exigiram eleições 
diretas para presidente. Audálio 
também prepara um livro, com 
lançamento previsto para setem-
bro deste ano, com seu relato 
sobre o episódio e o contexto do 

assassinato de Vladimir Herzog, 
cujo título será A segunda guerra 
de Vlado Herzog (ver pág. 4).

Sua atividade no sindicato 
o levaria a disputar em 1978 
uma cadeira na Câmara Federal 
por São Paulo. Elegeu-se com 
orçamento exíguo e, segundo 
pesquisa realizada pelo jornalista 
Gerardo Mello Mourão, era o 
melhor deputado da bancada 
paulista e um dos dez mais 
atuantes do Brasil. “Me orgulho 
do trabalho que fiz, num período 
muito difícil, de embate com a di-
tadura”, declarou Audálio a J&Cia 
Protagonistas. “Passei quatro 
anos na Câmara sem ir uma vez 
sequer pedir coisas em ministé-
rio, algo muito mais comum do 
que se imaginava entre o pessoal 
da oposição. Apenas uma vez fui 
ao Ministério da Justiça e foi para 
protestar contra a censura”.

Pelos anos que seguiram, Au-
dálio Dantas fez muito mais. 
Representou a classe jornalística 
nacionalmente, como presiden-
te da Fenaj, foi presidente da 
Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, do Conselho Curador 
da Fundação Cásper Líbero e da 
Fundação Ulysses Guimarães. 
Participou de vários congressos 
e seminários políticos, de con-
ferências sobre jornalismo, deu 
palestras e protagonizou debates 
em instituições acadêmicas de 
todo o País. Publicou uma dezena 
de livros, como O menino Lula, O 
Chão de Graciliano e Repórteres, 
além de uma série infanto-juvenil. 
Recebeu muitas homenagens por 
sua carreira e por suas lutas, como 
o Prêmio Kenneth David Kaunda 
de Humanismo da ONU, o Tro-
féu APCA e o título de Cidadão 
Paulistano da Câmara Municipal 

de São Paulo, por iniciativa do 
vereador Eliseu Gabriel. Atualmen-
te, além dos livros e de projetos 
correlatos a que se dedica, como 
o II Salão do Jornalista Escritor, 
que está organizando em parceria 
com a Mega Brasil Comunicação, 
para novembro, no Memorial 
da América Latina, é diretor-
-executivo da revista Negócios 
da Comunicação, focada nesse 
vasto universo profissional. 

Em meio a tudo isso, não se 
admire se, em algum veículo de 
alta circulação nacional, o intré-
pido repórter da preciosa Tanque 
d’Arca voltar a assinar alguma 
matéria inspiradora sobre uma 
pauta qualquer. Para os bons jor-
nalistas, voltar a rua é como andar 
de bicicleta. Para Audálio Dantas, 
é como respirar. 

Igor Ribeiro

http://www.portaldosjornalistas.com.br
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“Incansável, esta é a minha de-
finição do Audálio. Um guerreiro 
que não para, não descansa, não 
desiste. Está ao mesmo tempo 
na revista Negócios da Comuni-
cação ou em uma palestra sobre 
ética na Feira Internacional do 
Livro de Suzano.Um batalhador 
da construção da credibilidade 
do jornalismo e um exemplo para 

todos nós, seja por sua importância social ou pela contribuição para 
a democracia brasileira.” – Heródoto Barbeiro

“(...) Sua ascensão no ofício foi lastreada por uma série de inicia-
tivas que o guindaram à equipe da emblemática revista Realidade. 
(...) A fama não alterou a simplicidade do repórter que venceu no 
jornalismo por méritos próprios. Tanto assim que os colegas de 
profissão o guindaram à liderança sindical. (...) Conquistou o man-
dato de deputado federal, atuando como porta-voz dos jornalistas 
durante a escritura da Constituição Cidadã (1988). Missão cumprida 
em Brasília, é desafiado pelo governador de São Paulo para dirigir a 
Imprensa Oficial do Estado, onde revela competência como gestor 
público. (...) Aos 80 anos, recebe a justa homenagem da intelec-
tualidade e o carinho dos amigos e familiares, narrando a odisseia 
de Vladimir Herzog, o jornalista cujo assassinato nos porões da 
ditadura simbolizou o fim do regime militar instaurado em 1964.” 
– José Marques de Melo

“A atuação de Audálio Dantas – já então um dos enormes talentos 
da geração que fez da revista O Cruzeiro o maior sucesso do gêne-
ro na história da imprensa brasileira – na Presidência do Sindicato 
dos Jornalistas de São Paulo foi definitiva para enfrentar o tabu da 
tortura como uma violação insuportável dos direitos do cidadão. E 
não apenas como uma represália brutal no contexto da guerra suja 
contra os grupos armados da extrema esquerda. Com isso, ele entrou 
no panteão dos heróis da democracia sem nunca ter abandonado 
seu lugar na galeria dos mais respeitados jornalistas e escritores do 
Brasil e da língua portuguesa.” – José Nêumanne Pinto

“Onde e quando se fizer uma homenagem a Audálio Dantas, 
sempre uma voz haverá de dizer em alto e bom som: ele conduziu 
os jornalistas que estavam de joelhos a caminhar eretos novamen-
te.” – Juca Kfouri

“(...) Poucos profissionais contribuíram tanto para o engrande-
cimento da atividade jornalística como esse alagoano de Tanque 
D’Arca. (...) Homem de vida modesta, Audálio nunca se encantou 
com as seduções do dinheiro e do luxo e conseguiu se eleger depu-
tado federal apenas com seu prestígio, sem gastar praticamente um 
único tostão. Como presidente do Sindicato (...), Audálio não hesitou 
um instante sequer em tomar posição de firme repúdio aos abusos 
da ditadura e foi um dos responsáveis por manter a luta de Herzog 
acesa, ao lado de D. Paulo Evaristo Arns e da viúva Clarice Herzog, 
além de outras lideranças. (...) Quem teve o privilégio de conviver 
com ele no Sindicato dos Jornalistas como eu tive nos anos 1970, 
sabe bem quão firme Audálio foi naqueles momentos de chumbo, 
ao mesmo tempo em que não perdia a serenidade, própria do seu 
temperamento. Por todo esse trabalho, Audálio já tem seu lugar 
assegurado na história do jornalismo brasileiro e as gerações futuras 
saberão que um certo alagoano, conterrâneo de Graciliano Ramos, 
lutou por um Brasil melhor.” – Luiz (Veludo) Amando de Barros

“Há vários Audálios. O farejador de notícias, que descobriu uma es-
critora e compositora na favela. O líder de equipe, fazendo-se acom-
panhar de grandes jornalistas por onde passava. Mas, para mim, o 
mais expressivo foi o líder sindical que, com sua fala mansa e seu 
bom senso, conduziu e engrandeceu o Sindicato dos Jornalistas de 
São Paulo no período mais heroico da sua existência.” – Luis Nassif

“O nome de Audálio está ligado, gravado e definitivamente marca-
do pelo exercício e prática do jornalismo na sua mais pura essência: 
o compromisso com a verdade.” – Luiz Carlos Barreto

“Desde que o conheço, sempre me impressionaram em Audálio 
Dantas a lucidez e a coragem das coerências que compõem a sua to-
talidade de cidadão. Por exemplo, a coerência das escolhas concretas 
que, enraizadas em valores, determinam o intenso agir social, político 
e cultural em que continuamente se movimenta, dentro e fora do 
Jornalismo. Ou a coerência com que traça as linhas da vida, para que 
passado, presente e futuro sejam, em todos os momentos, dimensões 
integradas do seu tempo e dos seus espaços. Ou a coerência com 
que escolhe conflitos essenciais, e a eles se entrega, para materializar 
sonhos de democracia. E é esse admirável Audálio Dantas que nos 
chega e se apresenta neste 8 de Julho de 2012, partilhando conosco 
80 anos de História e Vida. Debruçado, porém, para o futuro, de livro 
novo nas mãos. Que os deuses de todas as crenças te abençoem, 
amigo Audálio! Por ti, estamos em festa!” – Manuel Carlos Chaparro

por outros olhos

AudáliO, 

Jornalistas&Cia – Seu novo 
livro, Tempo de reportagem, é 
uma reedição de Circo do deses-
pero ou um livro novo? 
Audálio Dantas  – É uma reedição 
em parte. Foram acrescentadas 
duas histórias que não estavam 
na versão anterior. Primeiro, eu 
não considerava um bom texto a 
primeira matéria que fiz sobre a 
Carolina de Jesus, para a Folha. 
Depois entrou uma de 1993 da 
revista Playboy, sobre o campe-
onato de beijo, que é uma coisa 
fantástica, não é [risos]? Só para 
você ter uma ideia, o campeonato 
durou 62 dias e uma das cláusulas 
é que os casais concorrentes não 
podiam desgrudar os lábios, só 
15 minutos para refeição, cinco 
minutos para ir ao banheiro e para 

dormir, tinham quatro ou cinco ho-
ras. Aqui em Santos. Como tinha 
feito o Circo do Desespero, sobre 
uma maratona de dança, achei 
que também deveria entrar essa 
matéria, que seguia a mesma 
linha da exploração da miséria. 
Nas duas eu simplesmente conto 
o que acontecia – claro, numa 
linguagem que mostrasse aquela 
tragédia. As pessoas, tanto nos 
casais do beijo como os mara-
tonistas da dança, não tinham 
nome, eram números. Daquela 
primeira edição do livro eu tirei 
a matéria chamada Restos, que 
contava a rotina de pessoas que 
se alimentavam de restos de um 
restaurante. Era dramática, mas 
acho que juvenil demais... Minha 
visão era muito jovem em 1957 e 
havia entrado na Folha em 1954. 
Meu aprendizado de reportagem 
começou ali, mas ainda sem fa-
zer trabalhos importantes. Entre 
1956 e 1957 é que comecei a me 
desenvolver melhor.
J&Cia – A matéria de Carolina 
de Jesus que abre o livro é uma 
outra versão?
Audálio – Não. É a mesma ma-
téria publicada pela Folha, meu 
texto foi apenas uma introdução 
para o diário da Carolina e eu 
sempre disse que o considero 

fraco. Pois fui fazer a reportagem 
sobre a favela, encontrei a Caroli-
na, não fiz o que tinha pensado e 
publicamos o diário. Mas apesar 
disso, considero a reportagem 
mais importante da minha vida 
profissional, pela repercussão 
que teve, por tudo o que resultou. 
J&Cia – O que mais você des-
taca no novo livro?
Audálio – Ele tem um recorde 
de prefácios e apresentações. O 
novo prefácio é do Fernando Mo-
rais. Posfácio tem um da Eliane 
Brum, do Ricardo Kotscho – que 
tinha feito o posfácio da primeira 
edição de Circo, de 1976 – e outro 
que era um segundo prefácio no 
outro livro, de um especialista em 
linguística da PUC, Samir [Curi] 
Meserani.
J&Cia – Tem também a entre-
vista que você deu a Eliane, 
Ricardo e Claudiney Ferreira no 
Itaú Cultural.
Audálio – Ah, sim, uma longa 
entrevista. Inclusive Eliane brinca 
em seu posfácio com um episó-
dio ocorrido depois. Nós saímos 
daquela entrevista era quase 
meia-noite, mas fomos para um 
boteco, boteco mesmo, na ala-
meda Santos, bem vagabundo, e 
ali continuamos [risos]. Além da 
Eliane, estávamos eu, o Kotscho 

e o Serjão [Gomes], e a gente 
quis comer. Pedimos bife acebo-
lado, com dois ovos, batata-fria e 
mais não-sei-o-quê [risos]. 
J&Cia  – Ela só não conta o 
que vocês conversaram no 
boteco. Isso ficou na memória 
de vocês...
Audálio  – Não, ela conta a histó-
ria do bife! O título é o seguinte: 
“O monumento anda, fala (e 
depois come dois ovos fritos)” 
[risos]... Outra coisa acrescida, 
além das duas reportagens no-
vas, são meus comentários de 
bastidores sobre as matérias. É 
isso que deixa o livro novo. Eu 
conto como cada uma foi feita, 
o making of. Tem casos em que 
esse texto de bastidor é quase do 
tamanho da própria reportagem, 
pois tinha muita coisa para contar 
que não cabia no texto normal. 
J&Cia – Conte algumas dessas 
curiosidades de bastidores que 
estão no livro...
Audálio – Ah, tem muita coisa. 
Uma delas fala da reportagem do 
caranguejo, para a revista Realida-

Audálio Dantas recebeu J&Cia numa 2ª.feira quente de inverno, em seu apartamento na Zona Oeste de São 
Paulo, bairro de Perdizes. Com as mãos inquietas e os olhos pequenos e sorridentes que lhe são peculiares, 
falou com disposição sobre as coisas que hoje lhe ocupam a agenda e a cabeça: o novo livro de coletânea de 
reportagens, o resgate do papel do Sindicato no contexto do Caso Herzog, as conquistas e os desafios aos 
80 anos de vida. Antes de encerrarmos a entrevista que vem a seguir, posou para a foto e mostrou que sua 
curiosidade ainda é premente como a de quem espia o futuro que se aventa: perguntou sobre o tablet. “Qual 
modelo é, o que faz, quanto custa?”. Fica a dica de presente de aniversário.

Dois livros e um aniversário
AUDÁLIO
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DANTAS
Audálio entre crianças em Canudos, BA, em 1964.
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“Audálio marcou o país como o repórter que 

fez algumas das melhores reportagens da 

imprensa brasileira.”Eliane Brum 

“(...) Estas páginas impressas nos farão 

muito bem, nem que seja só para incomodar 

a poeira dos descrentes da conveniência e 

provar que, um dia, ontem mesmo, as coisas 

já foram ditas com todas as letras, sem fi ru-

las ou preciosismos, com franqueza.”
Ricardo Kotscho

“Acompanhado de alguns dos maiores cra-

ques do fotojornalismo brasileiro (...),

Audálio mergulha no fundo da alma, nos 

grotões e nos burgos podres do Brasil e 

sai de lá com histórias e personagens que 

dariam fi lmes, novelas e minisséries de 

televisão.”
Fernando Morais

Em 1975, Audálio Dantas deixou as redações para assumir a pre-

sidência do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Na-

quele momento, iniciava-se o percurso do protagonista da Histó-

ria – na denúncia corajosa do assassinato do jornalista Vladimir 

Herzog pela Ditadura Militar –, e praticamente se interrompia a 

carreira de um dos mais brilhantes jornalistas brasileiros. 

Tempo de reportagem reúne alguns dos melhores trabalhos de 

Audálio Dantas. São treze matérias publicadas entre o final da 

década de 1950 e meados dos anos 1970, em revistas como a 

popularíssima O Cruzeiro e a mítica Realidade, além de um texto 

especial para a revista Playboy, em 1993.  

Em textos inéditos, o autor faz uma reflexão sobre os bastidores 

da apuração dos fatos e sobre os desafios de transformar vida 

em texto jornalístico – suas escolhas, seus erros, suas dúvidas. 

Audálio conta, por exemplo, como encontrou Carolina Maria de 

Jesus na favela paulistana do Canindé e como, ao voltar para a 

redação, declarou ao chefe que ele já tinha pronta a reportagem 

que fora buscar. Carolina se tornaria, logo depois, a primeira 

favelada brasileira a escrever e a publicar uma obra literária. 

Ao todo, são treze reportagens e treze reflexões sobre a repor-

tagem. Aos 80 anos, o grande repórter volta à juventude para 

refletir sobre o seu legado e ajudar as novas gerações de jorna-

listas e de leitores a pensar sobre a enorme tarefa de contar a 

história cotidiana de sua época.

É autor de mais de dez livros, entre os quais O circo 

do desespero, O menino Lula e O chão de Graciliano, 

sendo este contemplado com o Prêmio APCA 2007.

Uma de suas reportagens, sobre a favela do Ca-

nindé, em São Paulo, deu origem a um dos livros 

de maior sucesso no Brasil e no exterior: Quarto 

de despejo, uma compilação do diário da favelada 

Carolina Maria de Jesus, que foi traduzido para 

treze idiomas.
Publicou também livros infantojuvenis, um dos 

quais, A infância de Graciliano Ramos, foi premiado 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ).
Além de escritor e jornalista, Audálio Dantas tem 

atuação destacada em entidades culturais e profi s-

sionais. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas 

de São Paulo, da Federação Nacional dos

Jornalistas e do Conselho da Fundação Cásper 

Líbero, vice-presidente da Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) e deputado federal, por São Paulo. 

Atualmente é conselheiro da União Brasileira de 

Escritores (UBE) e do Instituto Vladimir Herzog.

Em 1981, recebeu um prêmio da ONU por sua 

atuação em defesa dos direitos humanos.

Jornalista e escritor,Audálio Dantas nasceu em Tanque d’Arca, Ala-goas, em 1932.
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Igreja matriz de Tanque d’Arca, 
cidade de nascimento de Audálio
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“Conheço o Audálio desde o 
início dos anos 1980. Ele um 
jornalista já consagrado e res-
peitado; eu, um recruta zero. 
Nos cruzamos várias vezes na 
Campanha pelas Diretas, na-
quele ambiente efervescente 
onde o Brasil buscava a saída 
do atoleiro da ditadura e para a 
liberdade de expressão, direitos 

humanos e participação popular nos destinos da nação. É uma 
alegria vê-lo chegar aos 80 com essa carinha de menino, cercado 
de colegas e admiradores, onde me incluo com muita honra e 
alegria.” – Marcelo Tas

“Conheci o Audálio no final de 1963 – ano que vem, fará 40 
anos!!! –, quando ele já era repórter conhecido e famoso da revista 
O Cruzeiro e, eu, um mero foca do Jornal do Brasil, e no primeiro 
ano de Jornalismo na Cásper Líbero. Um dos pontos de encontro dos 
jornalistas e artistas de teatro era o Ferro’s Bar, na Martinho Prado, 
em frente à sinagoga, quase esquina da Avanhandava (outro era o 
Redondo, na Ipiranga, quase em frente ao Teatro Oficina). Orgulhoso 
de me sentar à mesma mesa com o Audálio e outros jornalistas, 
bebia cada palavra de quem, ao longo do tempo, eu admiraria cada 
vez mais. Um grande profissional, um grande caráter, um grande 
amigo, Audálio passou pelos cargos mais importantes do jornalismo 
brasileiro, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo 
em uma época difícil, escreveu livros, teve filhos e netos. Audálio 
é um exemplo.” – Miguel Jorge

“Há algum tempo houve divertida “polêmica” a respeito do nosso 
Audálio; uns diziam que ele já fizera 80 anos e outros garantiam 
que ainda iria fazer. Janistraquis, meu amigo e companheiro de 
trabalho há 50 anos, encerrou a questão com esta frase: “Audálio 
Dantas é uma instituição e está muito acima e além de qualquer e 
ociosa discussão sobre a  passagem do tempo.” – Moacir Japiassu

“Meu primeiro contato com Audálio Dantas não foi com o jorna-
lista premiado, referência para quem está iniciando a profissão, mas 
com o personagem audacioso – do livro Vlado, de Paulo Markun e 
Rodolfo Konder –, que com coragem e firmeza de caráter enfrentou 
a ditadura militar para denunciar o assassinato do colega Vladimir 
Herzog. Esse Audálio, que conheci pessoalmente quase 20 anos 
depois do personagem, é um herói daquela geração generosa na 
qual me inspiro na luta pela construção de uma empresa pública de 
comunicação de âmbito nacional.” – Nelson Breve

“Tenho dupla gratidão ao nosso querido Audálio Dantas. Primeiro 
pelo seu papel a frente do Sindicato dos Jornalistas nas campanhas 
pela liberdade de expressão, de imprensa, na luta pela anistia. Depois, 
o Audálio foi grande parceiro nas lutas dos metalúrgicos do ABC em 
1978, 1979 e 1980. Os metalúrgicos jamais vão esquecer a generosi-
dade do Audálio, sua humildade e sua forma simples e firme de ajudar. 
Quando eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, já com uma 
condenação de dois anos e seis meses em primeira instância, o Audálio 
foi uma voz solidária para que o Dr. Heleno Fragoso pudesse realizar 
minha defesa no Superior Tribunal Militar. A conquista da democracia 
e do Estado de Direito deve muito à atuação do Audálio, seja como 
presidente do Sindicato, seja como deputado federal. Audálio, o Brasil 
te agradece e a história te eternizará.” – Osmar Santos Mendonça

“Audálio Dantas tem sido uma referência profissional para gera-
ções de jornalistas. Sua atuação à frente do Sindicato dos Jornalistas 
de São Paulo foi crucial para fazer avançar a democratização do País 
num de seus momentos mais delicados. Tornou-se um símbolo de 
firmeza nas convicções e equilíbrio nas atitudes.” – Otavio Frias Filho

“Audálio Dantas, para mim, é sinônimo de Sindicato, de um tempo 
em que a categoria adorava se encontrar na Rego Freitas para falar, 
para se ver, para trocar figurinhas. Há tempos me  afastei disso tudo, 
mas, certamente por causa do Audálio, ainda pago a mensalidade 
regularmente. Audálio, para mim, também é sinônimo de repórter. 
Essa função que aprendi com ele e alguns outros ao longo desses 
40 anos de profissão.” – Regina Echeverria

por outros olhos

AudáliO, 

de, chamada Povo Caranguejo. 
Fomos fazer no litoral da Paraíba 
e ficamos lá uma semana, eu e a 
fotógrafa Maureen Bisilliat. Ela 
sim é um monumento! Um tipo 
interessantíssimo, adora a vida 
livre, no campo, e literalmente 
se enfiou na lama. Para caçar o 
caranguejo tem de se enfiar na 
lama mesmo, até a barriga, às 
vezes até o pescoço. E algumas 
vezes ela ia comigo, outras vezes 
se soltava pelo mangue, ia sozi-
nha lá, para caçar as imagens. 
E quando terminamos a maté-
ria, num domingo, eu já havia 
tirado a lama, tomado banho e 
tudo, estava no portinho que os 
pescadores usam entre aquele 
emaranhado de mangue, praias 
e braços de rio... Daí chega uma 
canoa cheia de gente, mulheres, 
homens, e um sujeito na frente 
de terno preto, paletó e gravata, 
um livro grande embaixo do bra-

ço, no meio daquele mangue lá... 
Mais perto, vi que era um pastor 
protestante que ia para um culto 
na aldeia dos pescadores e caça-
dores de caranguejo. Quando o 
pastor desceu no portinho disse-
ram para ele: “Olha, esse aqui é 
o repórter!”... Deviam ter falado 
de mim, pois estava lá havia uma 
semana. Ele disse: “Ah, você é 
o repórter? Acabei de ver a sua 
senhora lá, enfiada no mangue. 
Nunca vi coisa igual! Aquilo lá 
não é mulher, é um homem!” [ri-
sos]. Não vi a cena, mas imagino 
que ela estava lá na lama, com 
a câmera para cima, e ele ficou 
impressionado... 
Tem a história de como encontro 
a Carolina de Jesus, que é mais 
ou menos conhecida, mas tem 
também o desenrolar da tragédia, 
o que acontece com ela depois. 
Deixa eu ver... [reflete um pouco]. 
Tem uma história que nunca con-

tei, na reportagem não dava para 
colocar direito. Eu fiz em 1972 
para a revista Realidade uma 
matéria sobre o Vale do Rio São 
Francisco. Uma coisa impensável 
hoje, porque não era para fazer 
sobre o rio, aquela coisa meio pi-
toresca, mas sobre o vale e o rio, 
da nascente à foz. Começamos 
na Serra da Canastra, descendo 
o rio num barco alugado, e no 
caminho nos encontrou o Carlos 
Moraes, excelente jornalista e 
escritor que estava começando 
na revista Realidade. Ele havia 
sido padre, tinha deixado a bati-
na pouco tempo antes e estava 
indiciado num IPM [processo da 
Justiça Militar] no Rio Grande do 
Sul por subversão, aquela coisa... 
Quando deixou a batina começou 
a procurar emprego e virou jorna-
lista por acaso. Ele nos encontrou 
em Bom Jesus da Lapa, que é 
uma cidade de romaria na beira 

do São Francisco, que tem um 
santuário muito bonito numa 
gruta. Muito bem-humorado, 
chega dizendo que havia acaba-
do de rezar ao “ex-patrão” na 
igreja do Bom Jesus [risos] para 
o rio ganhar o Prêmio Nobel da 
Paz, porque “um rio desse que 
nasce lá no meio da serra e vai 
descendo por um sertão brabo 
desse aqui é um rio milagroso!” 
[risos]. Bom, a gente ia descendo 
e encostando à margem do rio, 
tinha um fogãozinho e fazíamos 
comida no próprio barco.  
Mas um dia vimos uma aldeiazi-
nha lá em cima, com umas árvo-
res bonitas, umas gameleiras, e 
resolvemos almoçar ali. 
Desde Pirapora descíamos com 
um isopor grande com gelo para 
conservar peixe que a gente 
pescava, carne, outras comidas, 
enfim... E em todos os lugares 
pelos quais passávamos reabas-

tecíamos o isopor de gelo. Che-
gando em Xique Xique, Moraes 
foi procurar gelo na praça central, 
foi conversar lá, e não tinha gelo. 
Mas ele achou a solução: foi 
numa sorveteria e comprou umas 
cinco dúzias de picolé [risos]! Ver-
melho, amarelo, verde, de todas 
as cores! Aí saímos, achamos, no 
começo, que daria para segurar 
[a temperatura do isopor]... Mas 
logo a frente, encostamos o barco 
de novo e vimos que os picolés 
não iam resistir tanto quanto o 
gelo, que iam derreter e fazer 
uma meleca. Mas o Moraes não 
viu problema. Um garoto desceu 
ali, e ele lhe deu um picolé. Come-
çou a chegar uma molecadinha 
e ele passou a distribuir todos 
[risos]. Segundo os meninos, eles 
nunca tinham visto picolé na vida. 
Foi uma coisa maravilhosa, aquela 
molecada comendo, escorrendo 
picolé vermelho, verde, roxo! 

Foi uma beleza, uma cena ines-
quecível! Jean Solari se divertiu 
fazendo fotos.
A uns 30, 40 quilômetros da foz, a 
viagem próxima de acabar, resol-
vemos ligar para a redação. Fazer 
um telefonema naquele tempo 
era uma coisa complicada, não 
tinha DDD, mas conseguimos. Lá 
falaram que havia chegado uma 
intimação da Justiça Militar do Rio 
Grande do Sul para o Moraes. Ele 
teve que ir e não viu a foz, que era 
um desejo dele. 
J&Cia  – Fale um poucos das duas 
coberturas internacionais que 
estão no livro. 
Audálio – Uma foi no Chile, 
logo após a eleição do Allende, 
e essa teve para mim uma im-
portância muito grande, porque 
já se percebia a armação do 
golpe ali. A direita não aceitava 
a vitória do Allende e começava 
a se mobilizar para derrubá-lo, já 

faziam planos para evitar a pos-
se, inclusive. Em seguida voltei, 
entreguei o texto, e fui mandado 
para o Canadá, que estava em 
estado de sítio. Era uma coisa 

muito engraçada, aquele país 
anódino, e de repente estado 
de sítio, porque havia lá a luta 
tradicional do estado de Quebec 
que queria se separar e haviam 

Com Carolina de Jesus (Foto: George Torok)
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por outros olhos

AudáliO, “Ao falarmos dos muitos per-
sonagens que há séculos andam 
por aí na defesa da democracia, 
da liberdade de imprensa e dos 
direitos humanos, e atendem 
todos pelo nome de Audálio 
Dantas, não podemos nos es-
quecer que este grande brasileiro 
é, antes de tudo, repórter – um 
brilhante contador de histórias 

da nossa terra e da nossa gente, em plena atividade aos 80 anos. 
Foi como repórter que o conheci e logo aprendi a admirar, ainda 
nos tempos da revista O Cruzeiro. Ao longo de tantos embates nas 
lutas pela redemocratização do País, nosso bravo jornalista alagoano 
mostrou que não tem medo de cara feia, mas é gentil no trato, um 
pacato e dedicado pai de família, quando não lhe pisam no pé. Se 
de poucas coisas tenho orgulho, uma delas, com certeza, é a de ser 
amigo de Audálio e de toda a família Dantas.” – Ricardo Kotscho           

“A minha admiração pelo alagoano Audálio Dantas começou quan-
do, adolescente ainda, vivia no sertão baiano e li no início da década 
de 1960 Quarto de despejo – Diário de uma favelada, de Carolina 
Maria de Jesus, autora que ele descobriu nas suas andanças como 
repórter no submundo paulistano. Depois, ainda na Bahia, ao ler suas 
reportagens na revista Realidade, quando eu sonhava ser como ele, 
um profissional sensível e com um olhar crítico e profundo sobre a 
vida brasileira. Sonho realizado, já em São Paulo e na Editora Abril, 
a minha admiração aumentou ao testemunhar que, além de grande 
jornalista, era um homem corajoso e que agiu dignamente à frente 
do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, sobretudo durante o epi-
sódio Vladimir Herzog, assassinado em 1975 pelo regime militar. A 
partir daí, compartilhamos experiências, como no jornal Movimento, 
UBE (União Brasileira de Escritores), revista Memória etc., e hoje, 
quando Audálio rompe a casa dos 80 anos, tenho afetuoso orgulho 
de ser seu amigo.” – Roniwalter Jatobá

“Audálio fez diferença para e pela construção da cidadania e da 
verdade na vida de todos nós, jornalistas que viemos depois dele. 
Audálio não tem contraindicação, nunca: só faz e fez bem!! Parabéns 
e obrigada, querido Audálio Dantas!!” – Roseli Tardelli

“Audálio Dantas tem jornalismo no seu DNA. É e sempre foi um 
profissional exemplar e, sobretudo, corajoso no exercício ético 
desse difícil setor de nossa sociedade. Lembro-me dele de muitas 
passagens e épocas. A mais notável e marcante foi quando era 
presidente do  Sindicado dos Jornalistas de São Paulo, precisamente 
naquele lamentável momento da história brasileira em que a dita-
dura assassinou Herzog nas masmorras do DOI-Codi. E participou 
do movimento que iniciou a queda do totalitarismo militar. Aliás, 
registrei sua passagem por esse túnel de trevas no meu livro Código 
da Vida, capítulo 117. A democracia deve muito a ele e o jornalismo 
muito mais. Democracia e jornalismo com liberdade de expressão são 
valores inseparáveis. Quando um desaparece o outro morre junto. 
Para salvá-los, quando esmagados pela ditadura, é preciso muita 
fibra na luta pela ressurreição desses valores. Audálio Dantas, além 
da carreira inegavelmente brilhante como profissional de imprensa 
e grande defensor dos direitos humanos, foi um dos heróis quando 
o Brasil precisou de homens corajosos para enfrentar a truculência 
dos militares na abominável época do totalitarismo.” – Saulo Ramos

“Audálio Dantas participou com José Hamilton Ribeiro e outros 
do Rally da Folha, iniciativa do jornal na virada dos anos 1950 para 
1960 que ‘descobriu’ para os leitores um Brasil então desconheci-
do. Desde então, o eterno repórter tem papel importante no meio 
jornalístico.” – Sérgio Dávila

“Audálio Dantas é o que se pode chamar de jornalista completo, 
ou de intelectual jornalista.  Mas tem sido, também, cidadão de seu 
tempo, soldado da liberdade e da democracia. Isso é o que ele foi 
sempre: na reportagem, na resistência à ditadura, na Presidência 
do Sindicato,na morte de Vlado, na Constituinte, na ABI. e nesta 
maturidade honrada, em que chega aos 80 anos respeitado como 
mestre de ofício.” – Tereza Cruvinel

“O Audálio é um mestre do jornalismo, da defesa da democracia, 
da liberdade de imprensa, dos direitos humanos e do corintianismo. 
O Brasil está de parabéns por ter o Audálio e o Audálio está de para-
béns pelos seus primeiros 80 anos de vida.” – Washington Olivetto

sequestrado um diplomata, ma-
taram outro sujeito importante... 
E tem uma história que não 
dava para contar na reportagem. 
Antes de viajar, recebi duas 
encomendas importantes para 
levar. Uma delas consistia em 

quatro ou cinco pacotes de café 
que o Jorge Andrade, que além 
de repórter era um importante e 
famoso dramaturgo da época, 
mandava para o Florestan Fer-
nandes, que estava exilado lá 
e trabalhava como professor na 

Universidade de Toronto. E o Zé 
Hamilton Ribeiro me entregou 
um pacote, cheio de fita, bem 
amarrado, que ele me disse que 
eram ingredientes de feijoada 
para levar para um amigo, profes-
sor na Universidade de Quebec, 
em Tróis Rivières. Quando chego 
na alfândega em Montreal, voo 
procedente de Nova York, abri-
ram a mala e o sujeito viu o pa-
cote e estranhou: “Qu’est-ce que 
c’est?” [risos]... Bom, ele pediu 
para abrir e eu abri, fazer o quê? 
Tinha feijão preto, mocotó, pé de 
porco, orelha, carne seca, tinha 
tudo [mais risos]... Como não con-
seguia me fazer entender, pedi 
pro Jean [Solari], que é francês, 
explicar o que era uma feijoada. 
E o agente da alfândega, ouvindo 
a explicação, falava “c’est vrai?” 
[“é verdade?”] repetidamente, 

ficou bastante interessado e de-
pois liberou a gente. São histórias 
muito saborosas... 
J&Cia – Em que estágio está o 
livro sobre o Vladimir Herzog 
que você vinha produzindo?
Audálio – Já está em edição. 
Foi um dos pontos finais mais 
esperados da minha vida, era uma 
carga pesada. Passei quase dois 
anos escrevendo, mas não podia 
escrever todo dia, às vezes pas-
sava a semana sem escrever... 
Era uma coisa tão pesada que 
havia demorado muito até para 
começar a escrever a história. 
Tinha todo o emocional envolvido, 
minha participação no meio, o 
medo de ter esquecido alguma 
coisa importante, pois não anotei 
nada, foi tudo de memória, sem 
deixar de lado os documentos 
relacionados...

J&Cia – É uma obra focada no con-
texto da ditadura e da morte dele?
Audálio – Sim, é o caso Herzog. 
Pega desde as prisões de jorna-
listas, no começo de outubro [de 
1975] e as consequências da mor-
te dele. No meio entram, claro, 
a ditadura e a repressão, é uma 
coisa que está no livro todo. Mas 
é um pouco biográfico também. 
Tudo o que se escreveu sobre 
o Vlado é muito em cima desse 
caso e de passagens da infância 
dele. O livro se chama A segunda 
guerra de Vlado Herzog porque 
ainda menino ele fugiu da Se-
gunda Guerra Mundial – que para 
ele foi a primeira – para o Brasil. 
É que os pais achavam que aqui 
ele teria a paz que nunca tiveram 
lá, pois a família toda foi dizimada 
durante a guerra nos campos de 
concentração e em bombardeios. 
No Brasil, portanto, ele enfrentou 

a segunda guerra dele. O uso do 
nome “Vlado”, em vez de “Vladi-
mir”, também é uma coisa muito 
importante pois  é o verdadeiro 
nome dele, e não apelido, como 
muita gente pensa. Vladimir é o 
nome que ele adotou aqui, quan-
do se naturalizou brasileiro, mas 
“Vlado” é o nome dele mesmo, 
iugoslavo. Saiu com quatro anos 
de lá, viveu quase dois anos na 
Itália. A guerra terminou em 1945 
e eles ficaram mais algum tempo 
lá, pois estavam num campo de 
refugiados, sob os cuidados da 
ONU. Apareceu a oportunidade 
de virem para o Brasil e chega-
ram em 1946, quando ele tinha 9 
anos. Quando se tornou adulto, 
resolveu, sozinho, naturalizar-se 
brasileiro e se chamar Vladimir. 
J&Cia – Você chegou a paralisar 
o processo do Tempo de repor-
tagem para concluir o do Vlado?

Audálio – Não. Eu entreguei 
os originais do Vlado para a 
Editora Record em dezembro. 
Depois, em fevereiro, comecei 
os making of’s. 
J&Cia – E tem previsão para 
lançar o livro do Vlado?

Audálio – Em setembro vai 
para as livrarias e em outubro 
ocorre o lançamento oficial no 
Sindicato, onde tudo começou. 
Acho que será uma contribuição 
importante. É a primeira vez que 
se conta a história de dentro para 

Com os filhos José, Juliana, Ana e Mariana

Com a mãe, Rosalva, e a filha Juliana, aos 4 anos (1982)
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Perfis biográficos dos jornalistas 
brasileiros e o noticiário com 
o vaivém profissional

1929 - Nasce, a 8 de julho, Audálio Dantas, em Tanque D’Arca (AL)
1954 - Primeiro emprego em jornalismo, na Folha da Manhã, em São 

Paulo
1959 - É contratado pela revista O Cruzeiro
1960  - Carolina de Jesus, autora revelada por Audálio, publica Quarto 

de despejo
1966 - Vai para a revista Quatro Rodas, da Editora Abril
1969 - Integra a redação da revista Realidade, ainda na Abril
1972 - Recebe o Prêmio Sudene de Jornalismo, pela revista 

Realidade
1974/1975 - Passa pelas revistas Manchete e TV Guia
1975 - É eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo
1976 - Publica O Circo do desespero (Editora Símbolo)
1977 - Eleito membro da Academia Paulista de Jornalismo.
1978 - Encerra sua gestão no Sindicato 

Elege-se deputado federal por São Paulo pelo MDB 
1979 - Publica Resistência (Câmara dos Deputados)
1980 - Publica Tempo de Luta (Câmara dos Deputados)
1981 - Recebe da ONU o Prêmio Kenneth David Kaunda de 

Humanismo
1982 - Ocupa mais uma vez a Presidência do Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo
1983 - Eleito presidente da Fenaj
1983 - Eleito presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
1984 - Eleito presidente do Conselho Curador da Fundação Cásper 

Líbero
1986 - Deixa a Imprensa Oficial
1987 - Nomeado superintendente de Comunicação da Eletropaulo 
1997 - É convidado para ser articulista do Diário Popular
1998 - Publica Repórteres (Editora Senac)
2001  - É eleito presidente da Fundação Ulysses Guimarães, em São 

Paulo 
Encerra sua colaboração com o Diário Popular

2001 - Faz a curadoria do evento 100 Anos de Cordel, no Sesc 
Pompeia (SP)

2003 - Funda a empresa Audálio Dantas Comunicação e Projetos 
Culturais

2003 - Realiza a exposição O Chão de Graciliano, no Sesc Pompeia
2004 - Realiza o projeto Na Terra de Macunaíma, no Sesc Araraquara
2005 - Eleito vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa
2007 - No centenário da ABI, realiza, em São Paulo, o 1º Salão 

Nacional do Jornalista Escritor
2007 - Publica O Chão de Graciliano, com Tiago Santana (Editora 

Tempo d’Imagem)
2008 - Torna-se diretor-executivo da revista Negócios da 

Comunicação 
Recebe o Prêmio APCA pelo livro O Chão de Graciliano 
Recebe o título de Cidadão Paulistano da Câmara Municipal 
de São Paulo 
Recebe o Prêmio Personalidade da Comunicação no 11º 
Congresso Mega Brasil de Comunicação

Publica Antologia de Contos da União Brasileira de Escritores 
(Editora Global)

2009 - Publica O menino Lula (Ediouro)
2012 - Publica Tempo de reportagem (Leya)  

Publica A Segunda guerra de Vlado Herzog (Record)

Linha do tempo
fora, por alguém que a viveu. O 
que há de mais sério até agora 
publicado acredito que seja o 
Dossiê Herzog, livro do Fernando 
Pacheco Jordão, que era diretor 
do Sindicato e amigo fraternal 
do Vlado, e escreveu com esse 
sentido, sendo uma pessoa dire-
tamente envolvida. Logo depois 
de sua publicação, me perguntei 
se deveria escrever o meu, já que 
havia testemunhado tudo aquilo e 
havia sofrido na carne toda aquela 
angustia... Mas não tive coragem. 
Quando completaram 30 anos 
da morte do Vlado, em 2005, um 
grupo de amigos reeditou o culto 
ecumênico realizado na época de 
sua morte. Só que lá atrás eram 
três religiões e dessa vez foram 
21 grupos religiosos, se não me 
engano, novamente na Sé. 
J&Cia – Foi ali que despertou a 
sua vontade de escrever sobre 
o caso?

Audálio – Ali percebi que o mo-
vimento consequente de tudo 
aquilo parecia ter acontecido em 
geração espontânea. “Ah, que 
em 1975 o Vlado foi assassinado 
e a sociedade civil reagiu e tal...”. 
E onde entra o Sindicato? Aí tive 
a ideia de fazer o livro. Até o 
João Batista de Andrade, no 
documentário Vlado: 30 Anos 
Depois, dividiu a história em 
quatro partes: a TV Cultura, onde 
ele trabalhava quando foi morto; 
a USP, onde ele dava aula; a re-
vista Visão, onde havia trabalhado 
antes; e o Partido Comunista, do 
qual foi militante. No final do filme 
tem o culto ecumênico e termina 
comigo falando na Catedral. Até 
hoje não sei como consegui fazer 
aquilo e me impressionei muito 
de ver aquela imagem, pois nun-
ca tinha visto. E aparecia até o 
crédito lá: “Audálio Dantas”, mas 
não estava dizendo em nome de 

Audálio Dantas no velório de Herzog (Foto: Elvira Alegre)

quem. Faltou dizer que o Sindica-
to era muito mais importante que 
a USP, que Visão etc., que foi de 
lá que partiu a denúncia, que lá se 
organizou aquele culto no qual eu 
falei. Essa história com lacunas 
me levou a escrever o livro. 
J&Cia – E esse aniversário, 
Audálio? Observando a vida e a 
carreira de um modo geral, quais 
reflexões você faz ao completar 
80 anos? 
Audálio – É importante res-
saltar duas coisas. Quando se 
fala que eu tenho 60 anos de 
jornalismo, não é verdade. Por-
que de exercício da profissão 
mesmo, eu tenho 20 anos: de 
1954 a 1974/75, quando assumi 
a Presidência do Sindicato, já 
sabendo, por me conhecer, que 
ali terminava o meu dia a dia de 
repórter. Depois disso, por todos 
os fatos conhecidos, históricos, 
eu não voltei às redações nessa 
função. Resisti muito em aceitar a 
Ppresidência do Sindicato porque 
eu havia me dedicado de corpo e 
alma à reportagem. Eu saia e ia 

pelo mundo fazendo reportagem. 
Mas quando vieram todos esses 
fatos com o Sindicato, não teve 
retorno. Depois virei deputado 
em 1979, fui presidente da Im-
prensa Oficial do Estado de São 
Paulo, presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas... Então, 
a minha vida começou a girar 
em torno de cargos executivos 
ou, simultaneamente, cargos de 
função coletiva, como era o caso 
da Fenaj. Fui ainda presidente do 
Conselho da Fundação Cásper 
Líbero e superintendente de 
Comunicação da Eletropaulo. 
Passei a escrever artigos e 
reportagens eventualmente, 
como foi o caso da matéria para 
a Playboy. Ao mesmo tempo que 
tenho uma certa nostalgia da 
reportagem, que é a coisa que 
sei e soube fazer melhor, não 
me arrependo, pois me coube 
exercer um papel político muito 
importante. E o aniversário em 
si é uma contingência, uma exi-
gência do tempo [risos].
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