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Guy de Almeida
Jornalista

golpe militar de 1964

Neste artigo, o autor traça um panorama informativo sobre o comportamento da imprensa brasileira durante os 20 anos de regime

militar, sinalizando também as mudanças que, ao longo desse período, delinearam um novo perfil para o setor de comunicação. O

autor põe ainda um foco sobre a imprensa mineira, refazendo a sua trajetória em alguns momentos desses anos de chumbo.
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Ao formalizar-se a deposição do presiden-
te João Goulart em abril de 1964 e a implan-

tação do novo regime, produzir-se-ia, prolon-
gando-se pelos dias e semanas seguintes, o

fechamento de publicações nacionalistas, re-
formistas ou esquerdistas de circulação nacio-

nal ou regional. Simultaneamente ocorreria a
prisão de jornalistas, vários deles em exercí-

cio nas principais empresas de comunicação
de influência nacional ou regional, que conti-

nuariam operando, com exceções episódicas,
sem censura prévia ou autocensura, a ser-

lhes imposta pelo novo regime somente após
a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em

dezembro de 1968.
O tratamento deferente às grandes em-

presas jornalísticas na primeira etapa do re-
gime ditatorial fora uma contrapartida à sua

singular contribuição, em ritmo crescente e
em cronologia diferenciada entre elas, para

a oposição de uma parcela da opinião pública
ao governo constitucional de Goulart, com

paulatina radicalização a partir do segundo
semestre de 1963, chegando em março de

1964 à pregação aberta de sua renúncia ou
deposição, por meio de editoriais ou ênfases

informativas.
À época, as emissoras de televisão tinham

influência limitada, pois eram de pouco aces-
so pela população, não dispondo ainda dos

recursos tecnológicos que, a partir de 1969,
possibilitariam a estruturação de redes nacio-

nais, com transmissões �ao vivo e em dire-
to�, que viriam a assegurar-lhes influência pre-

dominante no desenvolvimento de processos
políticos, econômicos, sociais e culturais no

País. No primeiro lustro dos anos 1960, uma
capacidade de difusão geográfica abrangente

e instantânea, com significativa penetração
social, era ainda exclusividade das emissoras

de rádio, inclusive aquelas de localização re-
gional. Tal condição permitiria a esse meio

de comunicação singular influência no desen-
lace da crise política gerada pela repentina

renúncia do presidente Jânio Quadros, em
agosto de 1961, e pela tentativa de um se-

tor militar de impedimento da posse de seu
substituto constitucional, o vice-presidente

João Goulart.
Sob a denominação de �Rede da Legalida-

de�, uma cadeia de emissoras de rádio, or-
ganizada em Porto Alegre pelo então gover-

nador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola,
tornar-se-ia centro difusor de mensagens e

noticiário da resistência em todo o País à
ameaça de golpe de estado. Viria a exercer

influência tão decisiva na formação de uma
poderosa corrente nacional de opinião públi-

ca favorável à posse de Goulart, que seria
objeto de ordens dos Ministérios da Guerra

e da Aeronáutica (não cumpridas pelos co-
mandos regionais correspondentes) para

silenciá-la, incluindo, se necessário, o bom-
bardeio do Palácio do governo gaúcho, onde

estavam instalados os seus equipamentos.
Em conseqüência, esse viria a ser um dos

fatores para que àquele setor fosse atribuído
importante papel na implementação do gol-

pe de estado de 1964.
Os meios impressos de comunicação do

eixo Rio�São Paulo, com reduzidas exceções
� como as de O Estado de S. Paulo e O Glo-

bo �, optariam em 1961 pela legalidade,
em meio à surpresa e à frustração

provocadas pela renúncia de Jânio, à inse-
gurança em relação às conseqüências

institucionais do eventual êxito do veto à
posse de Goulart e à percepção do rápido

posicionamento da população contra a ten-
tativa dos ministros militares. A solução
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constitucional seria preconizada em seus

editoriais, apesar da anterior oposição de
alguns deles ao vice-presidente, que depois

seria gradualmente reavivada e pouco a
pouco radicalizada.

Os ministros militares de Jânio Quadros
alegariam, para vetar a posse de Goulart,

�tendências ideológicas incentivando e mes-
mo promovendo agitações sucessivas e fre-

qüentes nos meios sindicais�; �ampla infiltra-
ção� no Ministério do Trabalho quando fora

o seu titular �de ativos e conhecidos agentes
do comunismo internacional, além de

incontáveis elementos esquerdistas�. Como
vice-presidente, por animar e apoiar �movi-

mentações grevistas promovidas por conhe-
cidos agitadores�; manifestar em viagem à

União Soviética e à China �incontida admira-
ção ao regime desses países...� No momen-

to em que deixavam as suas pastas, os três
ministros �começaram a conspirar�, segun-

do o historiador Hélio Silva1. Um deles, o
marechal Odylio Denys, assinalar-lhe-ia em

depoimento posterior que passara a �coor-
denar os elementos civis e militares que acre-

ditavam no perigo do governo do dr. João
Goulart e que se mantiveram atentos desde

sua posse�2.

O papel dos meios de comunicação no
pré-64

Logo em seguida, três acontecimentos

quase simultâneos seriam os primeiros sin-
tomas do peso decisivo que seria atribuído

aos meios de comunicação no desenvolvimen-
to desse processo:

I � Em dezembro de 1961, dar-se-ia em
Belo Horizonte o empastelamento do sema-

nário Binômio por militares do Exército e da

Aeronáutica, na seqüência de um

enfrentamento corporal na sede do jornal
entre o comandante militar da ID-4, general

Punaro Bley, e o diretor da publicação, jorna-
lista José Maria Rabelo. O semanário � janista

na eleição presidencial de 1960 e legalista,
nacionalista e reformista no período de

Goulart � denunciara, em extensa reporta-
gem, a contradição entre os pronunciamen-

tos �democráticos e anticomunistas� do mili-
tar e as suas violentas ações repressivas

quando exercera a interventoria no Espírito
Santo, durante a ditadura do Estado Novo. O

cientista político René Dreifuss registraria em
�1964: A Conquista do Poder� que o movi-

mento contra Goulart promovera a reprodu-
ção do texto do militar �em outras cidades e

através de diversos recursos da mídia�3. Em
nota adicional, citaria o pesquisador norte-

americano A. J. Langguth, segundo o qual o
patrocínio da conferência fora da rede dos

Diários Associados, cujo editor �estava sen-
do financiado pela CIA para promover o

anticomunismo�4.
Considerando o ponto de vista do general

Carlos Luís Guedes, substituto do general Bley
no comando da ID-4 e um dos futuros líderes

do levante militar de 1964, de tais fatos �re-
sultou um aclaramento de posições, facilitan-

do grandemente entendimentos posteriores
e medidas cujo alcance iria ser demonstrado

mais tarde�. Para ele, �dessa maneira, José
Maria aplainara, sem o saber, os caminhos

do futuro�5. Para a historiadora Heloisa
Starling, da UFMG, o episódio �marcou o iní-

cio das explosões políticas que se estenderi-
am por todo o Estado�, tendo as substitui-

ções do general Bley e de dois outros coman-
dantes militares da área, �determinada em

O tratamento deferente às grandes empresas jornalísticas na

primeira etapa do regime ditatorial fora uma contrapartida à

sua singular contribuição, para a oposição de uma parcela da

opinião pública ao governo Goulart.
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24 horas por Goulart�, colocado �em pé de
guerra� grupos e setores conservadores mi-

neiros, que as consideraram uma �prova ine-
quívoca da presença e da força dos comunis-

tas no governo Goulart�6.
II � Menos de um mês depois, o jornalis-

ta Júlio Mesquita Filho, proprietário de �O
Estado de S. Paulo�, receberia documento

encaminhado à sua consideração pelos ex-
ministros militares de Jânio Quadros, em

que eles sugeririam que �derrubado João
Goulart, seria conveniente instituir um regi-

me discricionário � literalmente uma dita-
dura � que se deveria prolongar ao menos

por cinco anos�7. Na resposta, Mesquita,
em documento intitulado �Roteiro da Revo-

lução� � publicado em seu jornal após o gol-
pe (edição de 12 de abril de 1964) �, reme-

ter-se-ia à experiência colhida no período
�que vai de 1930 a agosto de 1954�, em

que a seu juízo as Forças Armadas, após as
derrubadas de Getúlio Vargas em outubro

de 1945 e novamente em agosto de 1954,
falharam por ter �precipitado a entrega do

Poder a homens que vinham do mesmo pas-
sado e que haviam formado o seu espírito

na atmosfera da ditadura, fonte de todos os
males que ainda padecemos�. Para ele, se-

riam necessários apenas �dois ou, no máxi-
mo, três anos� para o restabelecimento do

regime constitucional8.
Pouco depois, Mesquita apresentaria aos

ex-ministros um projeto de �Ato Institucional
do Governo da República do Brasil�, preven-

do medidas como a constituição de uma jun-
ta militar; a dissolução do Senado, da Câma-

ra dos Deputados, das Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais e a possi-

bilidade de suspensão temporária das garan-
tias constitucionais para �preservação da

ordem e da segurança pública e a fim de exe-
cutar o seu projeto de moralização e restau-

ração da ordem política, financeira e econô-
mica...�9

JANGO GOULART COM

MARIA TEREZA

Acervo do Jornal Estado de Minas
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III � Pouco antes desses dois aconteci-
mentos, ocorrera a instalação, �oficialmen-

te no dia 29 de novembro de 1961�, do Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas e Sociais

(Ipes), com �formidável apoio financeiro de
empresas e corporações multinacionais, em

especial de firmas britânicas, norte-america-
nas, suecas, alemãs e outras, o que se repe-

tiu em escala regional para o caso mineiro�10.
A entidade seria coordenada pelo general

Golbery do Couto e Silva, que viria a ser a
�eminência parda� do primeiro governo mili-

tar. Cronologicamente anterior, havia sido
fundado o Instituto Brasileiro de Ação Demo-

crática (Ibad), que faria rumorosa interven-
ção �em campanhas eleitorais�, notadamente

na de 1962, para a renovação do Parlamen-
to. Ambas as instituições atuariam de forma

independente, mas articulada entre elas.
O �objetivo ostensivo� do Ipes era estudar

�as reformas básicas propostas por João
Goulart e a esquerda, sob o ponto de vista de

um tecno-empresário liberal�, com a colabo-
ração de �professores universitários, técni-

cos e peritos�. O �lado encoberto� coordena-
va �uma sofisticada e �multifacética� campa-

nha política, ideológica e militar�. Gradualmen-
te, a �elite orgânica� reunida no Ipes �logrou

êxito infundindo nas classes dominantes, bem
como nas camadas intermediárias e milita-

res, primeiro a idéia da resistência contra o
governo, depois o consenso e a urgência quan-

to à sua derrubada�11.
Singular importância fora atribuída à co-

municação social em sua estrutura, que in-
cluiria um Grupo de Opinião Pública (GOP),

com a participação de profissionais da gran-
de imprensa e de algumas das principais agên-

cias de publicidade operantes no País. A meta

seria �a disseminação dos objetivos e ativida-
des do Ipes, por meio da imprensa escrita e

falada�, mas, para Dreifuss, �a sua função
manifesta era a manipulação da opinião pú-

blica por todos os meios disponíveis�, sendo
considerada por seus dirigentes como �a base

de toda a engrenagem�12.
O modelo mineiro do Ipes contaria com

um braço logístico para o desempenho de
funções táticas denominado �Os Novos Incon-

fidentes�, em cuja estrutura interna operari-
am Comissões de Propaganda Visual e de

Propaganda Auditiva e Mista. O plano de ação
político-ideológica da primeira teria uma �du-

pla finalidade: em primeiro lugar, a de criar
na opinião pública a ilusão de que o governo

Goulart era incapaz de apresentar soluções
viáveis para resolver o impasse político e eco-

nômico em que se encontrava o País; em
segundo lugar, a de estimular a opinião públi-

ca para uma mobilização oposicionista que
terminasse por inviabilizar politicamente a

ação do bloco nacional-populista�13.
A outra comissão estaria voltada �para a

utilização do rádio e da TV como veículos de
difusão de sua mensagem ideológica�. Os

�Novos Inconfidentes� teriam �amplo acesso
às rádios e aos jornais do Estado� e utilizari-

am �também a televisão, em especial a TV
Itacolomi, cuja facilidade foi conseguida por

intermédio dos dirigentes da empresa�. A
emissora dar-lhes-ia �às sextas-feiras a opor-

tunidade de falar aos mineiros durante o ho-
rário nobre...�14.

O jornal Estado de Minas e a TV Itacolomi,
os dois órgãos de comunicação mais impor-

tantes do Estado, eram parte da cadeia nacio-
nal dos Diários Associados, cujo dirigente

máximo, jornalista Assis Chateaubriand, fora

Sob a denominação de �Rede da Legalidade�, uma cadeia

de emissoras de rádio, organizada pelo então governador

do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tornar-se-ia centro

difusor do noticiário da resistência em todo o País.
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atraído pelo governador Magalhães Pinto, em
janeiro de 1963, segundo o jornalista

Fernando Morais, para a conspiração con-
tra Goulart, integrando-se também ao esque-

ma Ipes/Ibad. Chateaubriand daria ordens à
direção da empresa para, �no momento opor-

tuno, deixar as rádios Associadas à disposi-
ção da Cadeia da Democracia que estava sen-

do planejada pelo Instituto Brasileiro de Ação
Democrática� e para se fazer representar ao

Ipes por um de seus membros15.

A nova natureza das empresas de
comunicação

Entre as razões da adesão das grandes
empresas de comunicação ao golpe de 1964,

estivera a solidariedade delas com objetivos
e interesses do sistema econômico-social vi-

gente, do qual era parte significativa como
empresa privada de dimensão e custos

operacionais crescentemente importantes.
Ao avaliar o �sistema de censura� do regime

de exceção, o jornalista e acadêmico Perseu
Abramo referir-se-ia a graduais mudanças na

natureza da imprensa brasileira a partir do
início do século XX: �Os jornais vão deixando

de ser grupos intelectuais ou partidários em
torno de um ideário para se transformar em

empresas� e os interesses de seus proprie-
tários �vão integrando, cada vez mais, o con-

junto de interesses que dão base e sustenta-
ção à sociedade capitalista brasileira moder-

na e sofisticada�16.
De maneira geral, empresas tradicionais

da grande imprensa escrita eram, à época
do golpe de estado, de propriedade familiar.

Samuel Wainer, o fundador do diário Última
Hora, as definiria como �grupos oligárquicos

que controlavam a imprensa�17. Dependiam
de acesso ao sistema financeiro e ao merca-

do publicitário (estatais e privados),
crescentemente diversificados em decorrên-

cia da transformação da estrutura empresa-
rial de um país que transitava, com a Revolu-

ção de 1930, como referência simbólica da
monocultura (e influência política) do café para

um moderno e complexo parque industrial
nacional e multinacional. As empresas

multinacionais (ou �transnacionais�) já eram
influentes no mercado publicitário como agên-

cias especializadas ou como anunciantes e
tinham interesses próprios muitas vezes

contraditórios em relação às políticas nacio-
nais. Em conseqüência, buscavam ampliar a

sua participação aberta ou encoberta na es-
trutura de poder do País, como ficaria implí-

cito em seu apoio financeiro ao Ipes.
Nos Estados Unidos, país-sede de várias

dessas empresas, a liberação anos depois de
documentos oficiais do governo sobre a sua

relação com o movimento contra Goulart18

� com várias partes ainda censuradas e de

conteúdos, portanto, presumivelmente mais
reveladores � valorizaria percepções

jornalísticas difundidas e popularizadas ain-
da em 1964, em livros como �O Golpe Co-

meçou em Washington�, de Edmar Morel, e
�Guerra Quente na América Latina�, de Maia

Neto, ou em colunas como a de Carlos Hei-
tor Cony, no Correio da Manhã, que difundi-

ria, sob o título �Ato Institucional II�, irônico
texto onde �se estabelecia� que �os Estados

Unidos do Brasil passam a denominar-se
Brasil dos Estados Unidos� e �se instituía� o

inglês �como idioma oficial do Brasil, sendo o
português tolerado como idioma complemen-

tar e facultativo�19.
A incorporação dos meios de comunica-

ção do eixo Rio�São Paulo ao movimento vi-
sando à derrubada de Goulart dar-se-ia em



REVISTA DO LEGISLATIVO 35

cronologia e intensidade diversificadas entre
eles. Evoluiriam de uma crítica freqüente-

mente corrosiva a aspectos da ação gover-
namental para uma oposição aberta,

radicalizada em março de 1964, com a
prédica da deposição �como uma exigência

da sociedade�. Um sinal preliminar do que
estaria por ocorrer fora dado pelo O Estado

de S. Paulo, que perguntara em editorial de
5 de março: �... até quando permanecerá de

braços cruzados o Exército?� e acrescenta-
ra: �Não podemos admitir que os seus che-

fes não tenham consciência dos perigos que
nos ameaçam e do sangue que acabará fatal-

mente correndo em torrentes, se as Forças
Armadas continuarem a confundir o que aí

está com um regime legal�20.
Na outra ponta do eixo, o Rio, a

explicitação formal do apoio à intervenção
militar dar-se-ia em 29 de março, quando �os

canhões da grande imprensa abriram fogo
contra o governo João Goulart. No Rio, o Jor-

nal do Brasil e o Diário de Notícias iniciaram
e comandaram o bombardeio�. Em editorial

de primeira página, o Jornal do Brasil já no
título declararia Goulart �Na Ilegalidade�. Con-

sideraria �todas as Forças Armadas feridas
no que de mais essencial existe nelas: os fun-

damentos da autoridade e da hierarquia, da
disciplina e do respeito às leis militares� e

estimularia a intervenção do Exército, �que
tem poder preventivo capaz de impedir ma-

les muito maiores do que aqueles que já nos
atingem sob a forma de insegurança pessoal

e familiar�21.
O jornalista Alberto Dines, à época edi-

tor-geral daquele diário, assinalaria depois
que o editorial fizera os �seus efeitos pelo

País afora, funcionando como uma senha

para reunir os discordantes�22. Outro mem-
bro do comando de redação do JB, Araújo

Neto, iria além: �Poucas vezes na história
de um país, o editorial de um jornal teve tan-

ta importância e tão decisiva influência para
o desfecho de uma crise político-militar. Foi

tão solicitado, foi tão esperado até como
senha para o início de uma grande insurrei-

ção�23. O diretor e proprietário do Jornal
do Brasil, Nascimento Brito, arremataria

coerentemente essa seqüência ao atribuir
aos seus editoriais �contra Jango, em mar-

ço, a responsabilidade principal pela deposi-
ção do presidente�24.

Com um �Basta!� no título, o Correio da
Manhã assinalaria, na edição de 31 de mar-

ço, coincidindo com o movimento de tropas
em Minas Gerais, que �se o sr. João Goulart

não tem a capacidade para exercer a Presi-
dência da República e resolver os problemas

da Nação conforme a legalidade constitucio-
nal, não lhe resta outra saída senão a de

entregar o governo ao seu legítimo suces-
sor�. Diante da presença de Goulart em uma

manifestação de sargentos na noite de 31
de março, arremataria, 24 horas depois, sob

o título �Fora!�: �A Nação não mais suporta a
permanência do sr. João Goulart à frente do

governo. Chegou ao limite final a capacidade
de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra

saída ao sr. Goulart que não a de entregar o
governo ao seu legítimo sucessor. Só há uma

coisa a dizer ao sr. João Goulart: Saia!�
Um intrigante aspecto daquela conjuntu-

ra: enquanto em 1961 observara-se uma
acomodação da direita no poder, surpreen-

dida ao ocorrer a renúncia de Jânio Quadros,
em 1963/64 pareceria ocorrer o contrá-

rio. Dar-se-ia, então, uma acomodação das

Entre as razões da adesão das grandes empresas de

comunicação ao golpe de 1964, estivera a solidariedade

delas com objetivos e interesses do sistema econômico-

social vigente, do qual era parte significativa.
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correntes varguistas/janguistas, reformis-
tas, nacionalistas e esquerdistas nas áreas

civil e militar em relação aos riscos de um
golpe direitista. Elas ocupariam, na seqüên-

cia da posse de Goulart, áreas de influência
estratégica decisiva, com a dispersão, para

diferentes regiões do País, de participantes
na contestação militar de 1961 e a articula-

ção de um dispositivo sindical-militar aparen-
tando poderosa capacidade de disuasão.

Paulo Francis, um dos principais jornalis-
tas políticos da época, contaria em suas me-

mórias do golpe que, na noite de 31 de mar-
ço de 1964, ele e seu colega Hermano Alves,

ambos colunistas de Última Hora, riram ao
saber que o general Olympio Mourão Filho se

rebelara e que o governador de Minas, Ma-
galhães Pinto, havia formado um governo se-

dicioso. �Imaginamos um outro Jacareacanga
ou Aragarças, levantes abortados da Aero-

náutica, no governo Juscelino Kubitschek�25.

Essa distraída visão de dois dos mais in-
fluentes jornalistas políticos do País à época,

membros da equipe do diário que apoiava
Goulart, pareceria aprofundada, em contras-

te com o que ocorrera em 1961, no estraté-
gico setor radiofônico: em pleno 1º de abril

�... todos ouvem rádios de São Paulo ou do
Rio de Janeiro, as primeiras, com a legalida-

de da rebelião, e as outras, com a legalidade
do governo Goulart. E há um sintoma psico-

lógico: enquanto as emissoras de São Paulo
transmitem adesões de importantes corpos

da tropa, a Rádio Nacional, do Rio, lança ape-
los isolados de pessoas em defesa do man-

dato de Goulart�26.
Em Belo Horizonte, no semanário

Binômio, que viria a desaparecer com o gol-
pe, o colunista político do jornal, Décio Ser-

rano, mencionaria seguidamente, desde
meados do segundo semestre, a iminência

de um desenlace do conflito político-ideológi-

Acervo do Jornal Estado de Minas
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co intensificado desde 1961, em meio ao
agravamento da crise econômica e social e à

deterioração da disciplina militar (movimen-
to dos sargentos, dos marinheiros, etc.), que

levaria à adesão de grande parte da oficiali-
dade à conspiração. Agregaria um novo ele-

mento que lançava temores nas áreas políti-
cas mais sensíveis: a perspectiva de um en-

durecimento contra Goulart do governo nor-
te-americano que sucedera ao do assassina-

do presidente John Kennedy.
A natureza já delicada das relações entre

os dois países mudaria após a posse do de-
mocrata sulista Lyndon Johnson em novem-

bro de 1963: �... as atenções do Departa-
mento de Estado em relação ao Brasil desvi-

am-se gradativamente das negociações re-
gulares com o governo Goulart para a cons-

piração que preparava a sua queda�, segun-
do Marcos Sá Corrêa, ao apresentar os do-

cumentos oficiais dos Estados Unidos em
relação à sua participação no movimento27.

Exatamente uma semana antes do golpe,
Serrano arriscaria uma previsão: �A

radicalização vai levando à radicalização. Os
campos se definem. Os bois vão ganhando

nome e ninguém, em pouco tempo, estará
enganando a mais ninguém. Os discursos e

as mensagens vão perdendo o seu falso sen-
tido, pois às palavras devem seguir-se atos

concretos que começarão pela preparação
do terreno, pela criação de um sistema de

forças que impulsionará as mudanças�.

Variáveis na relação mídia/regime
ditatorial

Uma sintética e certamente simplificada

visão panorâmica do período de exceção su-
gere pelo menos três tempos na relação en-

tre o regime de exceção e os meios de co-
municação. No primeiro (período Castelo

Branco e em parte do período Costa e Sil-
va), a repressão aos meios de comunicação

estivera centrada na imediata supressão da
imprensa nacionalista, reformista e esquer-

dista (O Semanário, Panfleto, Novos Rumos,
Binômio � Jornal da Semana, Brasil Urgen-

te) ou na punição de jornalistas, como ocor-
reria de forma radical no Diário de Minas,

de Belo Horizonte, de linha nacionalista e
reformista, paradoxalmente de propriedade

do governador Magalhães Pinto, que, às
vésperas do golpe, se apresentaria como seu

líder civil. Toda a sua direção seria punida: o
presidente, deputado José Aparecido de Oli-

veira, até algumas semanas antes do golpe
secretário de Governo, seria cassado e te-

ria suspensos os seus direitos políticos; se-
riam presos o diretor Lúcio Nunes e o chefe

de Redação, Guy de Almeida, este último
depois condenado pela Justiça Militar, exi-

lando-se no Chile.
A relação do novo regime com o reduzido

número de grandes meios de comunicação,
que no período 1964/68 haviam assumido

posição crítica em relação à aplicação de me-
didas repressivas (prisões, cassações de

mandatos, suspensões de direitos políticos,
etc.) ou que tinham apoiado o governo depos-

to, caracterizar-se-ia por pressões de cará-
ter econômico (financiamentos e publicida-

de) ou ações de grupos paralelos (atentados,
ameaças, etc.). Dois exemplos clássicos des-

se tratamento seriam o Correio da Manhã,

do Rio de Janeiro, provavelmente o mais pres-

tigioso diário nacional da época, e a bem-su-
cedida rede nacional de diários Última Hora,

varguista/janguista, que entraria em declínio

A relação do novo regime com os meios de comunicação,

que no período 1964/68 haviam assumido posição crítica em

relação às medidas repressivas adotadas pelo novo governo,

caracterizar-se-ia por pressões de caráter econômico.
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e desapareceria ainda durante a vigência do
regime ditatorial.

Apenas 24 horas depois da formalização
do golpe de estado, o Correio da Manhã ini-

ciaria a sua saga oposicionista com um edi-
torial, cujo título reunia os que encimaram

os dois últimos editoriais contra Goulart (Bas-
ta! Fora!): �... não toleramos, agora, o terro-

rismo nem o fanatismo da reação. Não com-
batemos a ilegalidade para alterar com outra

ilegalidade. A reação já comete crimes pio-
res que os cometidos. Depõe governadores,

prende ministros e deputados, incendeia pré-
dios, persegue sob a desculpa de

anticomunismo a tudo e a todos. Não admiti-
remos; a estes fanáticos e reacionários opo-

mos a mesma firme atitude de ontem. A eles
também diremos: Basta! Fora!�.

Os problemas entre o Correio da Manhã
e o regime resultariam em represálias eco-

nômicas contra o jornal, sucessivos atenta-
dos, apreensão de edições, levando à sua

paulatina depauperação, arrendamento por
um grupo de empreiteiros ligados ao gover-

no e desaparição. Em junho de 1974, Antô-
nio Callado, ex-redator-chefe, comentaria: �...

o jornal sofreu muitíssimo. As grandes com-
panhias suspenderam os anúncios, pois o

jornal estava em uma posição liberal, digna�28.
A diretora, Niomar Moniz Sodré, que teria

seus direitos políticos suspensos e chegaria
a estar sob prisão militar durante 70 dias,

relataria as violências sofridas pela empre-
sa, agravadas após o AI-5, como a retração

de grandes anunciantes �receosos de reta-
liações� e a sonegação maciça de publicidade

de órgãos públicos que representavam �30%
do total do mercado publicitário�29.

Na seqüência do golpe, a Última Hora,
depredada e sitiada durante 21 dias, fecha-

ria ou venderia várias de suas edições regio-
nais, a mais importante das quais, a de São

Paulo, ao grupo Folhas, em 1965. A cabeça
da rede, a Última Hora carioca, seria final-

mente vendida ao mesmo grupo de emprei-
teiros que arrendaria o Correio da Manhã.

No decorrer desse processo, o proprietário,
Samuel Wainer, ainda tentara um armistício

com o novo regime, pois �o importante na-
quele momento era assegurar a sobrevivên-

cia do jornal e, portanto, era preciso cautela
na linha editorial�30.

Um caso peculiar foi o dos Diários Asso-
ciados, após �aberta lua de mel� com o novo

regime, lançando a campanha �Dê ouro para
o bem do Brasil� e apoiando a cassação de

seu �fiel amigo� Juscelino Kubitschek. Paulati-
namente assumiriam, por razões de nature-

za empresarial, posição contrária ao governo
Castelo Branco, que se acirraria ao revelar-

se o apoio técnico e econômico do grupo
norte-americano de comunicação Time-Life

à então recém-criada TV Globo. Assis
Chateaubriand viria a incluir o governo fede-

ral na �conspiração� que pretendia destruir a
concorrência na área da televisão. Apenas 15

dias antes de deixar a Presidência, Castelo
Branco baixaria decreto-lei limitando a cinco

o número de estações de televisão que poderi-
am pertencer a um mesmo grupo (três regio-

nais e duas nacionais). �Naquele dia, começa-
va a desmoronar a Rede Associada de Televi-

são, cujo prestígio e poder seriam ocupados,
anos depois, exatamente pela Rede Globo de

Televisão�, registraria Fernando Morais31.

Com o AI-5, um dilema: censura ou
autocensura?

 Precedido pela edição de novas leis de
Imprensa e de Segurança Nacional no pri-
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meiro trimestre de 1967, o estabelecimen-
to da censura ampla e sem sutilezas dar-se-

ia no segundo tempo, em 1968, radicali-
zando-se durante a presidência do general

Emílio Garrastazu Médici (outubro de 1970
a março de 1974), geralmente considera-

da a mais repressiva do período militar. A
partir do AI-5 (dezembro de 1968), ocorre-

ria o que se conhece como �processo
antropofágico� em movimentos dessa natu-

reza: a censura seria aplicada também so-
bre os principais meios de comunicação so-

cial que haviam apoiado a deposição de
Goulart. Sobre todo o setor (jornais e emis-

soras de rádio e televisão) seria implantada
a censura prévia direta ou a autocensura ne-

gociada, dependendo do grau de resistência
ou aceitação de cada um.

O Estado de S. Paulo e seu vespertino
Jornal da Tarde tornar-se-iam o caso mais

paradoxal e representativo nessa fase da re-
lação entre o regime ditatorial e a grande im-

prensa nacional. A empresa editora passa-
ria da postura golpista radical de seu proprie-

tário, Júlio Mesquita Filho, desde a posse de
Goulart em 1961, explicitada no já mencio-

nado documento �O Roteiro da Revolução�,
para a recusa à autocensura, após admiti-la

entre 1968 e 1971. A conseqüência seria
a aplicação da censura prévia (1972/75)

sobre os dois jornais. A explicitação dessa
resistência dar-se-ia com a publicação de re-

ceitas culinárias e poemas nos espaços que
deveriam ser ocupados pelas matérias cen-

suradas, solução até certo ponto similar à
da revista Veja, a outra grande publicação

submetida à censura prévia sistemática
(1974/76), que os preencheria com �figu-

ras diabólicas�. A situação mudaria com a

demissão de seu diretor e criador, Mino Car-
ta, por pressão governamental.

Pesquisa de Maria Aparecida Aquino,
professora de História Contemporânea da

USP, constataria que �dentre os jornais de
grande circulação do eixo Rio�São Paulo e

mesmo em toda a grande imprensa diária,
somente O Estado de S. Paulo e o Jornal da

Tarde foram alvos de censura prévia (entre
agosto/setembro de 1972 e janeiro de

1975), enquanto que os demais praticavam
a autocensura, acatando as determinações

oriundas da Polícia Federal, seja na forma
de bilhetinhos, geralmente apócrifos, seja

por meio de ordens telefônicas às redações
e censurando internamente determinados

assuntos considerados proibidos por essas
ordens�32.

Entre os diários de menor circulação, a cen-
sura prévia foi duramente aplicada durante dez

anos (1968/78) contra a Tribuna de Impren-
sa, do Rio, que, além de matérias suprimidas

quase diariamente, teve mais de 30 edições
apreendidas. Na visão do diretor, Hélio

Fernandes, preso várias vezes, �se Você resol-
ve fazer um jornal, mesmo que o clima seja

intimidativo, enquanto não botam uma garrucha
na sua garganta, Você é obrigado a gritar�.

Em 1973, em relatório à Comissão de Li-
berdade de Imprensa da Sociedade

Interamericana de Imprensa (SIP), Júlio de Mes-
quita Neto, diretor de O Estado de S. Paulo,

teceria duras críticas à grande imprensa: �Há
jornais e revistas que realizam autocensura de

modo a merecer até elogios das autoridades.
Optaram pela autocensura como solução cô-

moda. Não publicam uma só notícia que, de
algum modo, possa suscitar o desagrado da-

queles que tutelam a imprensa�33.

A partir do AI-5,a censura seria aplicada também

sobre os principais meios de comunicação social que haviam

apoiado a deposição de Goulart. Sobre todo o setor seria

implantada a censura prévia.
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Em �Cães de Guarda � Jornalistas e Cen-
sores, do AI-5 à Constituição de 1988�,

Beatriz Kushnir, doutora em História Social
do Trabalho pela Unicamp, viria a apresen-

tar documento interno do Jornal do Brasil,
de dezembro de 1969, que instituíra um �con-

trole de qualidade� sob �o ponto de vista polí-
tico�, considerando que o exercício da liber-

dade de expressão �tem que ser pautado pelo
bom senso e pela prudência�. O jornal defini-

ra-se então como não sendo �de situação,
nem de oposição�, lutando pela �restauração

da plenitude do regime democrático no Bra-
sil, pelo retorno ao estado de direito�, mas

�sem correr os riscos inúteis do desafio qui-
xotesco ao governo�. Entre as instruções,

�optar pela suspensão de qualquer notícia que
possa representar um risco para o jornal�,

pois �para bem cumprirmos o nosso maior
dever, que é retratar a verdade, é preciso,

antes de mais nada, sobreviver�34. Em uma
avaliação na passagem dos 30 anos de edi-

ção do AI-5, o jornalista Jânio de Freitas con-
sideraria que �a imprensa, embora uma ou

outra dissidência, mais do que aceitou o regi-
me: foi uma arma essencial da ditadura�,

acentuando que, �naqueles tempos e desde
64�, o Jornal do Brasil fora �o grande propa-

gandista das políticas do regime, das figuras
marcantes do regime, dos êxitos verdadei-

ros ou falsos do regime�.35

Consideração de Kushnir facilita o enten-

dimento do título de seu livro: �... esses jorna-
listas colaboracionistas são aqui vistos como

�cães de guarda�. À soleira, montaram guar-
da e fizeram autocensura no governo Médici

e mesmo antes dele, colaborando para cons-
truir e difundir uma imagem irreal, inverídica

do País. E seguiram o fluxo quando o tabuleiro
do poder mudou a disposição das peças�.36

Helena Leão
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Para além da autocensura, o caso mais
singular de colaboração com o regime de ex-

ceção parece ter sido o da Folha da Tarde,
do grupo Folhas de S. Paulo. Relançado em

1967, aquele jornal manter-se-ia até parte
de 1969 em linha inusitada para a época,

tendo como membros da redação vários mi-
litantes de grupos clandestinos da resistên-

cia de esquerda ao regime, que, inclusive,
chegariam a utilizar essa condição para as

suas atividades políticas. Alguns meses após
a edição do AI-5, concluir-se-ia essa etapa e o

jornal passaria para o outro pólo, sob nova
direção que o transformaria �no jornal mais

sórdido do País�, segundo Cláudio Abramo,
que fora diretor de redação da Folha de S.

Paulo 37. Ademais do duro tratamento infor-
mativo aos movimentos armados contrários

ao regime ditatorial, o jornal seria acusado
de cessão de carros da empresa aos órgãos

de repressão (DOI-CODI). �Esse disfarce pos-
sibilitaria, na compreensão dos militantes,

que a polícia montasse emboscadas prenden-
do ativistas�. Alguns desses carros seriam

incendiados em represália, por movimentos
de esquerda, em 197138.

Pela redemocratização: a saga dos
alternativos

�Últimos, mas não os menos importan-
tes�, os órgãos da imprensa alternativa,

como Opinião, Movimento, Pasquim e
Politika, nasceriam com modéstia econômi-

ca no auge do segundo tempo da relação
entre o regime de exceção e os meios de

comunicação e teriam um papel fundamen-
tal na atribulada mobilização paulatina da

sociedade para a implementação do movi-
mento pela redemocratização. Foram, de

forma radical, os mais afetados pela censu-
ra prévia, até que essa fosse suspendida em

1978 para os que sobreviveram ao sufoco
a que foram submetidos. No entanto, inten-

sificar-se-iam em seguida pressões de outra
natureza contra esses alternativos, como

atentados a bomba, invasões de redação ou
ameaças de violências físicas, submetidos a

inquéritos policiais sem resultados, como se
daria com a sucursal mineira do semanário

Em Tempo, alternativo surgido na fase final
da censura oficial. Essas publicações

corresponderiam a um crescente sentimen-
to nacional de oposição; apesar das lacunas

forçadas pela censura, a sua popularidade,
principalmente na classe média das áreas

urbanas, chegaria a níveis singulares, com
expressivas tiragens.

Levantamento de Maurício Maia revela-
ria que o semanário Opinião, ao longo de 230

edições em quatro anos e meio de existência
(outubro de 1972 a abril de 1977) tivera

vetadas 4.752 laudas. Seria submetido ade-
mais a sufoco financeiro e optaria finalmen-

te pelo confronto: distribuiria as suas duas
últimas edições à revelia da censura, fazen-

do na penúltima �um indignado protesto con-
tra o cerceamento da liberdade de expres-

são�. Movimento (julho de 1975 a junho de
1978) teve cerca de 6 mil artigos e ilustra-

ções vetados parcial ou totalmente39.
O método usado pelo regime contra os

alternativos seria cruel. A censura prévia a
Opinião, Pasquim, Movimento e Politika viria

a ser centralizada em Brasília, para onde ti-
nham que ser enviados os seus originais para

exame dos censores. As conseqüências
eram a perda de atualidade (intervalo de qua-

se duas semanas entre a conclusão da edi-

A censura prévia à imprensa alternativa foi centralizada em

Brasília, para onde eram enviados os seus originais para

exame dos censores. As conseqüências foram a perda de

atualidade da publicações e prejuízos financeiros.
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ção e a sua distribuição) e prejuízos financei-
ros gerados, por exemplo, pela laceração de

grande parte do material que já havia passa-
do pela fotocomposição. A censura prévia al-

cançaria inclusive o semanário católico O São
Paulo, cujos originais eram examinados na

sede regional da Polícia Federal.
Emissoras de rádio e televisão, cada vez

mais as principais fontes de formação da
opinião pública, receberiam tratamento dife-

renciado, com intensidades variáveis, ao lon-
go do período ditatorial. A suspensão da cen-

sura aos jornais não lhes seria estendida na
mesma ocasião. Seu controle seria facilitado

pelas afinidades com o regime em alguns
casos ou, em outros, pela precariedade das

concessões de canais pelo governo às em-
presas que as operavam. O eficaz atendimen-

to aos objetivos do regime parece refletido
em manifestação do presidente, general

Garrastazu Médici, em março de 1973, no
auge da repressão:

�Sinto-me feliz, todas as noites, quando
ligo a televisão para assistir ao jornal. En-

quanto as notícias dão conta de greves, agi-
tações, atentados e conflitos em várias par-

tes do mundo, o Brasil marcha em paz,
rumo ao desenvolvimento. É como se eu

tomasse um tranqüilizante após um dia de
trabalho�40.

Os dois primeiros tempos desdobrar-se-
iam em um terceiro, coincidentemente sob

a condução dos responsáveis pelo primeiro,
de forma especial o general Golbery do Couto

e Silva, que retornaria ao poder em 1974,
com a posse do general Ernesto Geisel na

Presidência (março de 1974 a março de
1979). Seria o tempo do declínio gradual da

censura que ocorreria por etapas e em movi-
mento pendular (avanços e recaídas) a par-

tir de 1975, ano em que se dá o momento
mais trágico desse aspecto do processo re-

pressivo, com o assassinato do jornalista
Vladimir Herzog em dependências do Exérci-

to, em 26 de outubro. Cumpria-se assim uma
etapa do processo de �abertura lenta, gradu-

al e segura�, que incluiria, quatro anos de-
pois, a extinção do AI-5 no primeiro dia de

janeiro de 1979.
Ao prefaciar livro sobre os duros anos de

repressão à liberdade de expressão, Antônio
Callado, um dos mais respeitados profissio-

nais da história do jornalismo brasileiro, fa-
ria em 1980 dolorida reflexão para as novas

gerações:
�O que eu fiz contra a censura, contra o

arbítrio, de realmente eficaz, entre a
redemocratização de 1945 e o novo mergu-

lho na ditadura? Por que será que os brasi-
leiros que detestam tanto a opressão formam

ainda massa tão amorfa, tão despreparada
e, portanto, tão dócil diante de sucessivos

golpes de estado?� 41

* Em decorrência do movimento militar de 1964, o

autor foi preso estando em pleno exercício profissio-

nal como jornalista. Ao ser libertado, cerca de três

meses depois, fora demitido das chefias das reda-

ções do Diário de Minas, de Belo Horizonte, e da

sucursal em Minas do Jornal do Brasil, do Rio de

Janeiro. Sob o pseudônimo de Décio Serrano, fora

também colunista político de Binômio � Jornal da

Semana, fechado em conseqüência do golpe de

estado. Processado e condenado pela Justiça Mi-

litar em 1966, refugiou-se na embaixada do Chile,

seguindo-se 11 anos de exílio naquele país e no

Peru. Neste trabalho, limita-se a fazer um panora-

ma informativo, apoiado em variadas fontes biblio-

gráficas, sem juízos pessoais sobre o seu caso ou

sobre as atividades de empresas e jornalistas men-

cionados.
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