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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa investiga as relações sociais em Sergipe a partir da atuação política dos meios de 

comunicação, analisando os principais programas veiculados pela Rádio Liberdade, produzidos 

pelos radialistas Silva Lima e Santos Mendonça, e os editoriais e reportagens impressas nas páginas 

da Gazeta de Sergipe no período de 1964-1969. Busca-se compreender o posicionamento político 

desses veículos em relação à posse de João Goulart (1961) e ao Golpe civil-militar de 1964, por 

terem atuações políticas distintas. O estudo político através das mídias é algo recente, data da 

renovação da chamada historiografia política que se deu a partir do pós-guerra, quando o político 

passou a ser visto não apenas como o Estado e seus representantes, mas como as ações que 

envolvem a sociedade, administradores públicos, meios de comunicação, educação e o próprio 

ambiente familiar do indivíduo. René Rémond (2003) entende os meios de comunicação e o mundo 

político como objetos que se influenciam, além de compreender esses espaços como meios 

influenciadores e que mantém com a sociedade relações de força e poder nas quais, a parte mais 

fortalecida é a mídia, por conta dos apoios recebidos das esferas pública e privada, pois através dela 

há a escolha de políticos e legitimação de regimes. Além das reportagens em programas e 

propagandas de rádio foram realizadas algumas entrevistas com jornalistas e radialistas. Para tanto, 

fez-se uma análise de discurso desses veículos de comunicação para discutir a sua trajetória 

político-ideológico na sociedade. Essas mídias foram escolhidas por serem meios de comunicação 

de massa e por terem a capacidade de servir como ferramenta para compreensão das disputas sócio-

políticas daquele momento, sendo também locais de produção e reprodução de ideologias, com 

possibilidade de uso por parte do estado para a legitimação do poder. 

Palavras – Chave: Ditadura; Sergipe; Radiodifusão; Imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates the social relations in Sergipe from the political action of the media, 

analyzing the main programs broadcast by Liberdade Radio, produced by broadcasters Silva Lima 

and Santos Mendonça, and editorials and reports printed in the pages of Gazeta de Sergipe, in the 

period 1961-1969. We seek to undesrstand the political positioning of these vehicles with regard to 

the possession of João Goular (1961) and the 1964 civiil-military coup, because they have different 

political performances. The study of the political through the media is a recent phenomenon, the 

date of renewal of the historiography policy called that occurred from the postwar period, when the 

political was seen not only as the state and its representatives, but as actions involving society, 

public officials, the media, education and the very familiar environment of the individual. Rene 

Remond (2003) believes the media and the political world like objects influence each other, 

keeoping with society relations of strength and power, in which the stronger part is the media, due 

to the support received from the public and private spheres because through it there is the choice of 

politicians and the legitimacy of political regimes. Besides the reports, programs and radio 

advertisements, there were some interviews with former journalists and broadcasters. Therefore, it 

is a discourse analysis of these media, to discuss their political and ideological trajectory in society. 

These media were chosesn because they are mass media, and the ability to serve as a tool for 

understandign the sócio-political disputes that moment. Work, too, as production sites and 

reprroduction of ideologies, with the possibility of use by the state to the legitimacy of  power. 

 

Key-words: Dictatorship; Sergipe; broadcasting; Press 
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INTRODUÇÃO 

 

 A História da Imprensa no Brasil mescla-se com sua história política. Os jornais, por mais 

imparciais que julguem ser, buscaram, em alguns momentos da história do país, a opção por um dos 

lados políticos: de situação ou oposição. Foi assim com a causa abolicionista, com a Proclamação 

da República, com a Revolução de 30 e de maneira muito mais incisiva com a renúncia de Jânio 

Quadros, posse e deposição de João Goulart. A participação midiática em Sergipe não foi diferente, 

pois jornais como A Gazeta de Sergipe (GS) e transmissoras como a Rádio Liberdade (RL) 

tornaram-se significativas para a análise da vida social e Política do estado de Sergipe. 

 A mídia e política em Sergipe de 1961-1969, principalmente a GS e a RL é o nosso principal 

objeto neste trabalho. A proposta é analisar os meios de comunicação e o seu papel informativo em 

Sergipe durante a renúncia de Jânio Quadros e na posse de Goulart. Através disso, segue as 

principais indagações: como a Gazeta de Sergipe portou-se após o Golpe civil-militar? Quais os 

motivos do não fechamento desse periódico que se dizia socialista? As relações pessoais de Orlando 

Dantas pesaram mais que o seu posicionamento ideológico, ou o jornalista alinhou-se às ideologias 

dos militares? Além disso, avaliar por quais motivos o periódico e a emissora Rádio Liberdade 

viviam em constante disputa. Era só o campo político que vivia em destempero ou eram problemas 

pessoais transferidos para a política? 

 A escolha pela GS deu-se, pois foi um dos que, em Sergipe, circulou por mais tempo (1958-

2003) e posicionava-se como um jornal democrático, sendo a voz dos anseios socialistas. Em 1958, 

ao ser inaugurado, recebeu o nome de Gazeta Socialista, tendo seu título modificado em 1960, 

quando Orlando Dantas percebeu que se continuasse atrelado ao partido político do qual fazia 

parte1, o jornal não obteria sucesso, sendo então intitulado Gazeta de Sergipe até o dia de seu 

fechamento em dezembro de 2003. 

O jornal de Orlando Dantas ficou conhecido por se posicionar favorável às causas trabalhis-

tas, apoiar as reformas de base e os governos de João Goulart e Seixas Dória. Dentre as colunas des-

tacadas pelo jornal, tínhamos O dia-a-dia no Olímpio Campos e Coluna Sindical. A primeira era 

uma espécie de diário escrito pelo então governador Seixas Dória (1963-1964), informando seu co-

tidiano enquanto chefe de Estado à sociedade sergipana; a segunda, continha informações sobre o 

papel dos sindicatos dos trabalhadores sergipanos, bem como as melhorias propostas por eles. O 

recorte temporal datada de 1961-1969 foi assim escolhido, pois é o período que abrange desde a 

                                                             
1 Junto a Leandro Maciel, Orlando Dantas fundou o Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Sergipe, no ano de 1948. 

Após romperem em 1953, Leandro Maciel foi compor o partido da União Democrática Nacional 
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posse e renúncia de Quadros (1961), à crise da tomada de poder por Jango (setembro de 1961), per-

passando pelo Golpe (1964), pelos principais AI's, até 1969, quando se vê de maneira mais clara a 

culminância do AI-5. 

Em 07 de setembro de 1953, foi inaugurada em Aracaju a Rádio Liberdade, localizada na 

Rua Itabaiana, no Centro da cidade, tendo como proprietário o industriário Albino Silva Fonseca. 

Foi criada para dar suporte à UDN (União Democrática Nacional) nas eleições governamentais de 

1955, a qual tinha como candidato Leandro Maciel, tendo sido a segunda rádio emissora do estado 

de Sergipe. Durante a Ditadura foi controlada pelos militares, mas não fechou suas portas e a sua 

programação contava com o programa Informativo Cinzano, comandado por Silva Lima, principal 

desafeto de Orlando Dantas dentro da Rádio Liberdade. 

Orlando Dantas é oriundo de família tradicional sergipana, nasceu em 18 de setembro de 

1900 e faleceu em abril de 1982, o jornalista era filho de Manuel Correa Dantas, ex-governador de 

Sergipe e proprietário da Usina Vassouras. Seguindo os passos do pai, “Seu Orlando”, como era 

conhecido por seus funcionários, elegera-se prefeito da cidade de Divina Pastora em 1935, passando 

depois ao cargo de deputado estadual no ano de 1947 e deputado federal em 1950, além disso, 

escreveu algumas obras, sendo a mais importante Vida patriarcal em Sergipe, lançada pela editora 

Paz e Terra em 1980. E foi o principal mentor da Gazeta de Sergipe. 

As desavenças entre esses dois meios de comunicação prosseguiram por muito tempo. 

Mesmo com a instauração do Golpe civil-militar de 1964, eles continuaram rivalizando, buscando, 

principalmente, acusações que soassem como subversivas. Enquanto a Gazeta de Sergipe escrevia 

editoriais acusando a Rádio Liberdade de enriquecimento ilícito e de ser responsável por 

assassinatos, essa, através do radialista Silva Lima, buscava acusar Orlando Dantas de “subversão” 

e “demagogia”, de acordo com as reportagens veiculadas pelos jornais. Nota-se, portanto, que não 

há como pensar a imprensa sem relacioná-la com as expressões dos exercícios de poder, mesmo que 

tenha sido censurada por algum tempo2. 

O Golpe de 1964 se instaurou alegando salvar a nação do “perigo comunista”, modificando 

a vida em sociedade. Jornais como Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil louvavam a queda de Jan-

go, imaginando que um tempo próspero estaria por vir. No entanto, o que eles receberam depois de 

1964 foram represálias do governo em suas publicações, que tiveram diversas fases de censura. A 

mais acentuada dentre elas é a década de 1968-1978, pois é quando entra em vigor o Ato Institucio-

nal Nº5 (AI-5), o mais irredutível dos atos. A liberdade de imprensa foi cerceada. As leis de im-

prensa foram instituídas em todo o território nacional, as principais leis outorgadas foram a Lei 

5.250 de 9 de fevereiro de 1967 e o Decreto-Lei nº1.077 de 26 de janeiro de 1970. A primeira regu-

                                                             
2Análise feita a partir do estudo dos editoriais e da audição do programa de rádio Informativo Cinzano. 
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lava a manifestação da liberdade, enquanto a segunda legalizava a censura. Alguns veículos de in-

formação dos estados foram fechados ou censurados. A censura ocorria de duas maneiras, a saber: 

Autocensura ou Censura Prévia.3 

Em Sergipe, ainda em 1964, jornais como a Folha Popular foram fechados, enquanto ou-

tros, como a Gazeta de Sergipe (GS), tiveram sua liberdade cerceada. A Rádio Aperipê, importante 

informativo daquele momento, teve sua programação controlada. De acordo com Dantas (2012), 

“quando se deu o golpe estavam funcionando em Sergipe ‘quatro emissoras de rádio [...], um jornal 

diário (Gazeta de Sergipe), um jornal semanal (Folha Popular), um periódico da UDN, e o Diário 

Oficial’”4. O Exército controlou as rádios, invadiu os jornais e decidiu que a Gazeta de Sergipe 

continuaria circulando, mas ficaria submetida à censura prévia. A Rádio Liberdade, embora contro-

lada, continuava a transmitir sua programação normalmente. 

A história do periódico Gazeta de Sergipe é interessante, uma vez que seu proprietário era 

uma figura controversa, um grande defensor das causas trabalhistas e dos governos de João Goulart 

e Seixas Dória, filiado ao PSD e ao mesmo tempo representou uma posição de prestígio social, 

sendo um rico usineiro. Em 1969, o socialista-democrata, como se auto-intitulava5, rejeito o convite 

de fazer parte do quadro do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e aliou-se à Aliança 

Nacional Renovadora (ARENA). Com esta nova postura, modificou a estrutura política e ideológica 

do periódico; todavia, continuava a criticar a Rádio Liberdade e alguns políticos sergipanos 

acusados de corrupção. 

 Propusemo-nos então, a entender os locais de práticas sociais desses meios de comunicação, 

percebendo suas especificidades e os meandros políticos utilizados por estes para a prática do poder 

na sociedade sergipana. Vale ressaltar que, antes do golpe de 1964, a Gazeta de Sergipe tinha uma 

visão ideológica voltada ao nacional-reformismo, um reflexo do pensamento de seu fundador 

Orlando Dantas. De acordo com o cientista político Dantas, o proprietário do periódico era 

considerado como sendo “[...] um homem que apesar de suas origens ligadas a atividade agro-

industrial-canavieira, [...], sempre procurou buscar uma visão social mais ampla e transformou o seu 

jornal num celeiro de lideranças” (1997, p.43). 

 Para adentramos um campo tão recente convém-nos estudá-lo a partir do prisma da História 

do Tempo Presente. Julio Aróstegui (2004) sinaliza que a história do presente, vem sendo resposta a 

                                                             
3 A autocensura é a supressão intencional ou parte dela pelo jornalista ou empresa jornalística, de forma a iludir o leitor 

ou privá-lo de dados relevantes. Trata-se de uma importante forma de fraude, porque é uma mentira ativa, oriunda não 

de uma reação instintiva, mas de intenção de esconder a verdade (KUCINSKI, 1998, P. 51). Já a censura prévia se dava 

através da análise das notícias por um censor da Polícia Federal que liberava, ou não, a veiculação de certos conteúdos. 
4DANTAS, Ibarê. O domínio militar em Sergipe. Disponível em: 

http://www.fundaj.gov.br/images/stories/observanordeste/observa_sergipe_01.pdf. Com acesso em 10 de janeiro de 

2012. 
5Informações retiradas dos editoriais do periódico da Gazeta de Sergipe ao longo dos anos de 1960-1964. 
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problematização das impressionantes mudanças ocorridas nas sociedades que sobreviveram às 

catástrofes do século XX. Os países que vivenciaram a Segunda Guerra foram os responsáveis pela 

criação dos Institutos de Pesquisa, dando o pontapé inicial para a constituição de um novo campo 

historiográfico, o da História do Tempo Presente. No Brasil, podemos sinalizar o Golpe Civil-

Militar de 01 de abril de 1964 como sendo um desses traumas enfrentados pela população, no 

entanto, o campo ainda é recente, por conta das inúmeras indagações feitas a esse novo modo de 

historiar. É uma moda? É um campo historiográfico? 

De acordo com Agnès Chauveau e Philippe Tétart (1999) é um campo historiográfico que 

foi constituído por conta de uma demanda social, que buscava respostas e análises dos fatos que 

ocorriam no tempo mais próximo. A Ditadura Militar, que seria o nosso “acontecimento monstro”, 

por conta das mudanças provocadas na estrutura política, econômica e social, pede para ser 

analisado ainda no “calor do momento”, pois a sociedade que vivencia esse fato busca respostas e o 

historiador na sua função social é o responsável por satisfazer a ânsia dessa sociedade nessa busca. 

Embora essa mudança se dê muito mais no campo político, isso não significa a impossibilidade de 

estudar outras áreas a partir dessa. De acordo com René Rémond (1999), o político pode ser um 

fator de explicação de outros fatos, além de si mesmo. Com isso, é possível que estudemos o pensar 

político e a construção do exercício de poder dentro da sociedade aracajuana, através dos meios de 

comunicação. A mídia atua enquanto fornecedora de entretenimento e de ideologia, quando esta 

veicula seu produto, seja ele um jornal impresso, ou um programa de rádio, ela está transmitindo 

para uma parcela da população, suas concepções e valores. 

  As discussões e pesquisas historiográficas sobre o tempo presente empreendidas no Brasil 

começaram a ter notoriedade a partir de 1990. Datam também desse período publicações de 

importantes autores como Chauveau e Tétard (1999), Hobsbawm (1995; 1998) e René Rémond 

(1999). Os estudos desses autores, bem como as suas obras, vão contribuir para “alimentar 

interesses que despontavam entre os historiadores pelo estudo do presente, resultando na criação de 

laboratórios e grupos de pesquisa” (FREITAS; SEMEÃO; OLIVEIRA, 2013). 

 É essencial pensarmos na história política como uma renovação partindo da própria 

sociedade, que promove um novo olhar sobre a história, buscando uma interdisciplinaridade capaz 

de explicar as transformações ocorridas dentro de uma sociedade. O retorno do político é 

importante para analisarmos diferentes campos, pois como postulado por Rémond (1999, p.51) “o 

político pode ser um objeto de conhecimento científico assim como um fator de explicação de 

outros fatos além de si mesmo” e, embora pareça um campo constituído ele é “mais suscetível que 

outras modalidades da pesquisa histórica de suscitar reações fortes, em especial no que diz respeito 

tanto a temas da atualidade, quanto a mais antigos” (CARDOSO, 2012, p.47). 
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Através desse estudo da imprensa local, compreendemos as relações entre Estado, sociedade 

e meios de comunicação para compreendermos o funcionamento das redes de poder, público e 

privado, a partir de registros nas mídias durante seis anos da Ditadura civil-militar brasileira (1964-

1970). Deste modo, podemos delinear a maneira com a qual se davam as disputas políticas e sociais 

através da imprensa, denominada como quarto poder, definido por Traquina (2001) como aquele 

que fiscaliza o Judiciário, Executivo e Legislativo e possui uma notável importância dentro da 

sociedade, influenciando-a nas suas decisões. 

 A Gazeta de Sergipe atraiu os olhares do público sergipano e na década de 1950-1960 dos 

integrantes da Operação Brother Sam, por ser um jornal aliado aos reformistas. Além disso, outros 

meios de comunicação à época qualificavam-no como socialista, um exemplo disso, foi o jornal 

Correio de Aracaju, que pertencia à UDN, em editorial de 11 de março de 1964, declarando que: 

 

A ação perigosa do socialista Orlando Dantas no governo estadual – tem (sic) dito os si-

tuacionistas – é mera coincidência. Nós, que fazemos a oposição em bases francas e des-

providas de qualquer ranço de personalismo, entendemos, porém, que o Gazeteiro-Mór 

(sic) é responsável direto por uma centena de malandragens que se tem praticado por 

conta do “reformismo dorista (sic)”, tão cheio de mazelas pessedistas (sic) e dos oportu-

nistas do PR.6 
 

Com a instauração do golpe, era de se esperar que a Gazeta de Sergipe fosse fechada, assim 

como aconteceu com a Folha Popular.7 No entanto, alguns jornalistas como Ancelmo Góis, Clara 

Angélica, Luiz Antonio Barreto e Ivan Valença fossem detidos apenas para averiguação, o jornal 

continuou a circular normalmente. Resta-nos então a pergunta: como um jornal autointitulado 

socialista, apoiador das Reformas de Base e pregador da ideologia nacional-reformista, continuou a 

circular sem sofrer grandes prejuízos? 

A Rádio Liberdade distinguia-se da Gazeta de Sergipe por seguir uma linha política 

conservadora, sendo aliada à UDN e totalmente contrária aos ideais janguistas, utilizando não só os 

programas radiofônicos como também o Correio de Aracaju para desmoralizar as figuras de 

Orlando Dantas, Seixas Dória e João Goulart. Após o golpe, a rivalidade entre ambos se mantém, 

sendo inclusive mais agressiva, até o dia em que “tocam fogo na gazeta”, em 13 de janeiro de 1969. 

Este episódio foi atribuído de maneira indireta ao grupo político da UDN, conforme editorial do dia 

após o crime: 

Pertence à história de Sergipe o slogan – Fogo na Gazeta – cantando em verso e em 

prosa por certos grupos políticos que inconformados com a nossa pregação contrária à 

                                                             
6 Correio de Aracaju, 11 de março de 1964, p.3 
7 Jornal comunista liderado por Roberto Garcia, Agnoaldo Pacheco da Silva, Walter de Oliveira Ribeiro e Gervásio dos 

Santos. 



17 

 

corrupção, à violência, ao arbítrio, contravenções fiscais e crimes de homicídios 

reagiam de forma eloquentemente adequada aos métodos conduzir seus partidos8. 

 

 Cabendo-nos pensar, a partir deste trecho, como é percebida a clara acusação dos grupos 

políticos opositores da Gazeta de Sergipe, que naquele momento faziam parte da Rádio Liberdade. 

Tanto o episódio do “Fogo na Gazeta”, quanto uma difamação feita pelo radialista Silva Lima foram 

levados ao júri. Como eles se portavam diante destas situações? A crise política vivida pelo país 

estava em segundo plano ou estas disputas eram reflexos do que ocorria no âmbito nacional? 

O desafio que se coloca nessa pesquisa, é perceber os limites entre a importância e a 

capacidade destes meios de comunicação em demarcarem seus espaços de poder na cidade de 

Aracaju, além de analisar em que medida esta conjuntura política se mostrava favorável para um ou 

outro grupo político, mesmo com as implicações do AI-5. Ademais, trata-se de indagar sobre qual 

era o cenário social e político em Aracaju (1961-1969) para as ocorrências destas rivalidades. O 

marco temporal é definido desta forma, pois é quando podemos notar as mudanças que ocorrem nas 

mídias, sendo a primeira após a instauração do golpe e a segunda após o Ato Institucional nº5. 

A análise de discurso faz-se necessária para entendermos as ideologias e permanências de 

discursos empreendidos pelos meios de comunicação, sejam estes escritos ou falados. A Análise de 

Discurso na historiografia francesa tem como principal teórico Michel Pêcheux, pois ao lançar, no 

ano de 1969, a revista intitulada Análise Automática do Discurso, acaba inaugurando na França essa 

categoria, que visa o estudo sob a égide de um sujeito “materialmente constituído pela linguagem e 

interpelado pela ideologia” (GUERRA, 2009, p. 01). 

Por tratar o discurso sob a ótica do materialismo histórico, pensando principalmente no 

conceito de ideologia e nos mecanismos de esquecimento como norteadores do discurso, 

utilizaremos as contribuições de Pêcheux e de Eni P. Orlandi. Para esta autora, a linguagem deve ser 

analisada como sendo um ato simbólico em que “tomar a palavra é um ato social com todas as suas 

implicações, conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidade etc” 

(ORLANDI, 1998, p.17), dando-nos espaço para interpretar o jornal e os programas de rádio como 

objetos capazes de produzir práticas sociais envoltos por uma ideologia. 

Os depoimentos prestados por jornalistas também passaram por uma análise minuciosa da 

linguagem, mais precisamente sob o foco da memória discursiva. Ao analisarmos as falas dos 

                                                             
8 Gazeta de Sergipe, 15 de janeiro de 1969, p.3 – grifo nosso 
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depoentes todo o contexto foi observado, inclusive os esquecimentos que, para Pêcheux (1975), 

podem ser classificados como Esquecimento ideológico e Esquecimento da ordem da enunciação9. 

Pensar as relações sociais e políticas é levar em consideração o que é o poder, uma vez que 

este determina a capacidade de um homem ou um grupo de agir e produzir efeitos em cima de 

outrem, ou de um objeto social. No sentido social, “o poder torna-se mais preciso e seu espaço 

conceptual pode ir desde sua capacidade geral de agir, até à capacidade do homem em determinar o 

comportamento de outro homem” (BOBBIO, et. all, 1998, p. 935). Este poder é exercido através de 

pessoas ou de instrumentos, sendo a imprensa um modo de exercê-lo, configurado como social, pois 

há uma relação entre pessoas onde um tem a capacidade de determinar ou influenciar no 

comportamento do outro. 

A Gazeta de Sergipe e a Rádio Liberdade são objetos de exercício do poder social, pois estes 

meios são capazes de exercer a persuasão e manipular uma parcela da sociedade. De acordo com 

Noberto Bobbio et. all, para preencher as funções inerentes ao exercício do poder, há de se ter 

alguns recursos, como “riqueza, força, informação, conhecimento, prestígio, popularidade, amizade, 

assim como ligações íntimas com pessoas que tem alta posição social” (1998, p. 937). 

Neste sentido, percebe-se a “ordenação” de poder impetrada pelos jornais através do ato 

discursivo. De acordo com Foucault (1986), um dos mecanismos dessa imposição de poder se dá 

através do discurso, que para ele é altamente disciplinador e, assim sendo, obtém sucesso porque, na 

visão foucaultiana, a disciplina é tida como a “arma” para atingir o controle do poder. Nestes termos 

o autor considera “o poder como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais 

do que uma instância negativa” (FOUCAULT, 1986, p.8). Consideramos assim os discursos 

empreendidos pela Gazeta de Sergipe e Rádio Liberdade como sendo este exercício disciplinador, 

capaz de afetar e influenciar o corpo social do indivíduo gerando uma memória. 

Quando estamos imbuídos em entender os mecanismos de lembranças e esquecimentos, 

devemos estruturar o estudo em cima das diversas acepções de Memória. Aqui optamos por utilizar 

os conceitos de memória a partir de Michael Pollak (1989), Maurice Halbwachs (1990) e Pierre 

Nora (1993). A percepção dos motivos pelos quais o silêncio é atribuído a uma memória e como o 

esquecimento é provocado por alguns grupos é pensado a partir do artigo Memória, Esquecimento, 

Silêncio de Pollak (1989, p.08). Para este autor, “as fronteiras dos silêncios e não-ditos com o 

esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em 

                                                             
9 O chamado “esquecimento ideológico” produz o efeito de “evidência do sentido”, quer dizer, a impressão de que ele 

está lá nas palavras pronunciadas que significariam apenas e exatamente o que queremos. Daí a ilusão da transparência 

da linguagem, dos sentidos e dos sujeitos (ORLANDI, 1999). O esquecimento ordem da enunciação, se faz de maneira 

parcial, semiconsciente, se realiza pela formação de famílias parafrásticas. Estas se formam quando formulamos nosso 

dizer e nos voltamos ao estudo da linguística. 
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perpétuo deslocamento”, portanto, o discurso dos militantes e censurados durante a Golpe civil- 

militar que por muito tempo ficou escondido, passa a ter uma grande significação por conta do 

momento vivido, fazendo emergir a memória daqueles perseguidos pelo governo militar. 

 Pollak (1989, p. 07) define a memória como uma operação coletiva de acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integrando e reforçando sentimentos de 

pertencimento e fronteiras sociais, tendo como função “manter a coesão interna e defender as 

fronteiras daquilo que um grupo tem em comum”. Nora (1993, p. 09) dialoga também com este 

conceito de memória, que para ele é definida como “vida, sempre carregada por grupos vivos e, 

nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta a dialética da lembrança e do esquecimento 

[...] vulnerável a todos os usos e manipulações”. O exercício da Análise de Discurso está de certo 

modo entrelaçado ao da Memória, servindo como método de estudo para as fontes deste projeto. 

As fontes utilizadas para esta pesquisa foram de quatro ordens: Impressas, audiovisuais, 

documentais e Orais. A pesquisa ocorreu também através das fontes impressas e dos jornais Gazeta 

de Sergipe (1961-1970), Correio de Aracaju (1955-1962), Folha Trabalhista (1968-1970) e A 

Cruzada (1968-1970), com exemplares disponíveis na Biblioteca Pública Epiphânio Dória e no 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Depoimentos de jornalistas e radialistas foram, do 

mesmo modo, utilizados para este estudo, além do áudio do programa Informativo Cinzano, 

localizado na sede da Rádio Liberdade AM, no Edifício Paulo Figueiredo, na Rua Pacatuba no 

centro de Aracaju/SE. 

As entrevistas foram realizadas com os jornalistas da Gazeta: Luiz Antônio Barreto, Clara 

Angélica Porto, Paulo Brandão, bem como com o radialista e jornalista Carlos França e o radialista 

Jairo Alves de Almeida. Dos jornais, utilizamos artigos, editoriais e principais manchetes, com o 

intuito de observarmos o discurso veiculado nas mídias sergipanas e do programa Informativo 

Cinzano utilizaremos os posicionamentos do radialista Silva Lima. Assentamo-nos ainda no dossiê 

sobre a Operação Brother Sam, disponibilizado pela Universidade de Maringá. Nesses documentos 

visualizamos sessenta e seis referentes à Sergipe, sendo seis desses envolvendo a Gazeta de Sergipe. 

Bem como os processos judiciais referentes aos militantes. 

A pesquisa histórica deve ser assentada nas fontes e nos métodos, pois assim os historiadores 

serão capazes de buscar a compreensão dos fatos, não devendo fazer julgamentos, pois julgar cabe 

aos juízes (BLOCH, 2001, p.125). Ao historiador cabe o trabalho de escolher e analisar os fatos, 

seja através de uma representação do passado ou historiando sobre o presente, buscando a 

compreensão de todos, do mais culto ao mais leigo, pois diferente da matemática ou química o 

historiador fala unicamente com as palavras (idem, p.138). 
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Para melhor estruturação, esta dissertação está dividida em três seções, sendo a primeira 

intitulada “’Rede de intrigas’: A Imprensa e as relações de poder”, nela discute-se a imprensa como 

um modo de ver a história política de um país. Não obstante, averiguar a maneira com a qual a 

imprensa influenciou a posse de João Goulart em 1961, bem como a sua deposição feita pelos 

militares em 1964, através da campanha do anticomunismo, destacando a ação política do jornal 

Gazeta de Sergipe no que diz respeito à defesa de Jango. 

Ainda neste capítulo analisou-se como a crise brasileira em relação à posse de Jango 

repercutiu em Sergipe, tendo as rádios Cultura e Jornal, sofrido censura por conta de notícias 

veiculadas sobre a posse do Presidente. 

A segunda seção, “’A Voz invisível”: O Rádio e a prática política” trata do aparecimento do 

Rádio e da sua função diante da política, pois a partir de seu surgimento o discurso e as aspirações 

dos governantes passam a ganhar um maior destaque e mais lugar na sociedade, pois havia um 

sentido de intimidade com quem o ouvia. Ademais, trata de investigar como ocorreu a instalação da 

radiodifusão em Sergipe e seus efeitos culturais e ideológicos na sociedade do menor estado da 

federação. Quando a PRJ-6 (Atual Rádio Aperipê) foi instalada, a cultura sergipana modifica-se, 

pois existiam programas de auditório, a participação de grandes artistas nacionais, o que denotava 

em outro ar para a cidade. 

Atentamos ainda para as relações estabelecidas entre o cenário político e a midiatização, 

pois alguns radialistas como Santos Mendonça e Silva Lima, lograram êxito em eleições estaduais  

e municipais, devido à sua atuação frente aos microfones da Rádio Liberdade. Com Silva Lima, 

consegue-se perceber como ter o microfone em suas mãos e uma emissora de rádio podiam dar 

poder ao indivíduo, já que este radialista provocava disputas com os jornalistas e o proprietário da 

Gazeta de Sergipe ao expressar-se em seus programas Informativo Cinzano e Pergunte à Silva 

Lima. 

Na terceira e última seção, “Histórias Cruzadas”: A mídia entre a Democracia de Goulart e 

a Ditadura Militar, foi discutido, em um primeiro momento o fenômeno das ditaduras no Cone-Sul e 

a influência desse momento na democracia brasileira. O comício da Central do Brasil também é 

outro ponto abordado, uma vez que foi compreendido como o estopim para a eclosão do Golpe no 

Brasil. Jornais como O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e Gazeta de Sergipe foram 

analisados para nos atermos à situação política deixada após o Comício realizado por Jango. A 

participação de Dória no movimento reformista é outro ponto abordado, pois pode ser entendido 

como um dos motivos que levaram à sua prisão em Fernando de Noronha no dia 02 de abril de 

1964. 
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Poucas são as obras que inserem Sergipe no contexto do Golpe, dessa maneira, nessa 

terceira seção, busca-se apresentar os casos de cassações e arbitrariedades no legislativo, judiciário 

e na própria imprensa sergipana, para tanto, são relatados os casos dos deputados Cleto Maia, Viana 

de Assis, do ex-prefeito de Propriá Cleto Maia e dos estudantes Wellington Mangueira e Mário 

Jorge. De uma maneira geral, Sergipe não aparece inscrita em uma História do período ditatorial 

militar no Brasil de forma expressiva, isso se deve tanto por uma cultura historiográfica de elucidar 

apenas o eixo sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo), como também por um acesso restrito às fontes, 

muitas vezes dificultada por familiares das vítimas ou até delas próprias, que passaram a ver o 

mundo de uma maneira diferenciada. 
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I – “REDE DE INTRIGAS”: A IMPRENSA E AS RELAÇÕES DE PODER 

 

Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, cos-

tumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos 

do escritório. É que fazia coleção de anúncios. 

(Lispector, Clarice,1998, p.38) 

 

 

 

 Aquela quarta-feira acordara diferente, o ano era 1964, o dia primeiro de abril. Os ventos de 

1961, as disputas empreendidas pelos militares e fomentadas pela sociedade fizeram com que o 

regime democrático sucumbisse no Brasil por um longo período. Foi um momento de intenso 

cerceamento das liberdades individuais e coletivas, com a censura que atingiu a quase todos os 

meios de comunicação. O Golpe civil-militar proporcionou espaço para a consolidação de uma 

Ditadura no Brasil, que durou vinte e um anos, mas que foi construída aos poucos, tendo como um 

dos marcos a renúncia de Jânio Quadros e os desdobramentos desse momento. 

 A imprensa foi a grande aliada para a construção do golpe. Os editoriais, manchetes e 

imagens construídas de João Goulart desde a renúncia de Jânio Quadros, fizeram com que o 

sentimento de uma intervenção militar fosse gestado, parte da grande mídia fazia entender que o 

único modo do Brasil seguir em frente seria com uma Junta Militar para restabelecer a ordem 

social, pois, para eles “a posse de Jango seria um incentivo à desordem” (Folha de S. Paulo, 31 de 

agosto de 1961). Entende-se que o papel da mídia foi essencial para a propagação dos interesses dos 

militares e o sucesso do Golpe. Por isso, pode-se afirmar que a História do Brasil e a História da 

Imprensa caminham lado a lado (SODRÉ, 1990) 

 Ao analisarmos a Imprensa e a sua História, podemos percorrer, ao mesmo tempo, a história 

sócio-política do país, uma vez que a nação brasileira passa a modernizar-se a partir da inserção da 

imprensa, que data da chegada da Família Real ao Brasil em 1808. D. João VI tratou de assemelhar 

o Brasil à metrópole e, para isso, medidas modernizantes foram tomadas. O Rio de Janeiro passou a 

ser a sede do Estado português e como capital do Reino Unido de Brasil e Algarves passou a ditar 

as deliberações do governo Joanino. E para apregoar os seus feitos, foi instalada a Impressão Régia. 

 A tipografia é institucionalizada a partir de 13 de maio de 1808 e a Impressão Régia passa a 

ser um fator importante de modernização, pois trazia a circularidade de notícias, não apenas com os 

jornais, mas também com livros, que de acordo com Borba de Moraes (1979), era de uma “beleza e 

elegância” comparáveis aos grandes renovadores da tipografia. A inserção da imprensa se deu por 

uma necessidade administrativa, mas também como uma forma de autoafirmação do rei, pois ao 

circular as notícias a imagem do rei também estaria disponível para os seus súditos. 
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 Entretanto, para alcançar grande parte da população, a tipografia deveria lançar algo que 

fosse periódico e, assim, nasceu a Gazeta do Rio de Janeiro, tendo a primeira publicação datada de 

10 de setembro de 1808. O seu formato parecia com o dos jornais estrangeiros: quatro páginas 

medindo 19 X 13,5 que de acordo com Juliana Gesuelli Meirelles (2008), assemelhava-se à Gazeta 

de Lisboa. 

Nas edições da Gazeta do Rio de Janeiro10 há duas seções: a de notícias que transcreviam 

cartas vindas da Europa assinadas por viajantes e autoridades e a de avisos onde, geralmente, 

passava-se ao público leitor novidades referentes ao funcionamento e orçamento do periódico. Na 

primeira edição, o jornal noticia que circularia apenas aos sábados, entretanto, na segunda edição de 

17 de setembro ele passa a ser produzido duas vezes por semana: “Aviza-se o Publico, que a Gazeta 

do Rio de Janeiro sahirá todas as quartas e Sabados; em consequencia os Assinantes deverão assistir 

com o dobro da primeira assinatura” (Gazeta do Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1808, p. 04)11 

Embora publicado a partir da Impressão Régia, a Gazeta deixava claro que o conteúdo 

impresso em suas páginas não era de responsabilidade do governo: “ainda que pertença por 

Privilegio aos oficiaes da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guarda não He com 

tudo Official, e o Governo somente responde por aquelles papeis que nella mandar imprimir 

seu nome.”12 

Embora sui generis no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro não era o único jornal a circular 

em terras brasileiras, pois o Correio Braziliense também fazia às vezes da imprensa, entretanto era 

redigido e impresso em Londres por seu fundador Hipólito da Costa. Para LUCA e MARTINS 

(2011) o Correio Braziliense era:  

Oposicionista e crítico, o periódico era feito na Inglaterra, mas discutia os 

problemas da Colônia e atravessava o oceano Atlântico para circular por aqui 

[...] o jornal idealizado e realizado por Hipólito da Costa, disponível a nobres 

e plebeus do Novo Mundo, estava longe de ser um beija-mão dos poderosos 

(2011, p. 07). 

 

 O Correio Braziliense ou Armazém Literário, até o último dia de sua circulação, em janeiro 

de 182313, teve uma tiragem de 175 edições e 29 volumes, seu formato era um mix de jornal, revista 

                                                             
10 Todas as edições de 1808-1822 encontram-se digitalizadas no seguinte endereço: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta.htm. Com acesso em 10 de maio de 2014 
11Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1808/gazeta_rj_1808_002.pdf, com acesso em 

05 de janeiro de 2014. 
12 Grifo nosso. Manteve-se a grafia original. 
13 De acordo com o catálogo da exposição Hipólito José da Costa, publicado em 1974 e disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon1285840.pdf. Com acesso em 11 de maio de 2014. 
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e livro e era dividido em quatro seções: política, comércio e artes, literatura e ciências e miscelânea. 

Era vendido mensalmente, variando entre 80 a 150 páginas, além de ter uma capa azul-escuro, 

conforme ratifica Juarez Bahia (1990, p.45). O Correio Braziliense era uma publicação 

essencialmente política, mas que abriu espaço para a informação científica, quase sempre 

divulgando fatos e ideias gerados na Europa. 

Ambos os jornais, Gazeta do Rio de Janeiro e Correio Braziliense, pareciam estar voltados à 

política, o que nos leva a crer que, naquele momento, era comum os jornais se inclinarem para esse 

caminho. Entretanto, Morel (2012, p.41) enfatiza que nem todos os jornais possuíam esse interesse, 

uma vez que alguns estavam interessados também no comércio. O Jornal do Commercio, criado no 

Rio de Janeiro em 1827, ou o Diário de Pernambuco, Recife, 1825 (ainda hoje o mais antigo da 

América Latina em circulação), sem esquecer um pioneiro Jornal de Anúncios, 1821, apostavam 

mais na linha mercantil e noticiosa, deixando de lado a linha política vigente nos primeiros jornais 

brasileiros. (MOREL, Marco 2012). 

Embora o Correio Braziliense tenha deixado Hipólito José da Costa conhecido, sua carreira 

enquanto jornalista começou em 1798, quando realizou uma missão diplomática a serviço da Coroa 

Portuguesa. Nessa missão, Costa anotou as suas impressões sobre o local, criando uma espécie de 

diário, conforme corrobora José Marques de Melo (2001, p. 21-22). Suas anotações mais pareciam 

reportagens investigativas, o conjunto de sua obra rendeu-lhe o título, in memorian, de patrono da 

imprensa brasileira, concedido no governo Vargas de 1937. 

 A geografia dos impressos também era sintomática, pois os focos de disseminação impressa 

eram, geralmente, os locais onde se discutia com maior primor a política. Os jornais concentravam-

se na região do Rio de Janeiro, pois estavam sob as vistas do poder. (MARTINS, 2012). Entretanto, 

não era apenas naquele local que se podiam encontrar os impressos: Salvador e Recife também 

eram palcos dissipadores dos periódicos que eram utilizados para alastrar as crises políticas. Locais 

que hoje são considerados grandes centros, como São Paulo, foram centros acanhados da 

propagação impressa, tendo apenas um maior avanço após a modernização da economia. Dessa 

maneira, percebe-se como a imprensa era sinônimo de visibilidade e poder, pois os centros que 

possuíam uma economia efervescente sempre tinham um jornal para representá-lo e o inverso 

também ocorria como no Estado do Amazonas, que sofreu com um atraso na chegada dos impressos 

devido à falta de mercado leitor. 

 Em Sergipe, a imprensa também chega tardia, apenas no ano de 1832 pelas mãos do 

Monsenhor Silveira com o jornal Recopilador Sergipano. O periódico era editado e impresso em 

Estância, na Tipografia Silveira & Cia, podia ser adquirido tanto através da assinatura mensal 

quanto na compra de números avulsos. Através desses impressos percebemos que, embora 
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produzidos em um local, o periódico circulava por todo estado, pois tinha seus pontos de venda “em 

Maruim, na casa do Sr. José Pinto de Carvalho, na Villa de Laranjeiras” (Recopilador Sergipano, 

Ed. 117, 1833, p. 1). Ao analisar as edições do jornal, publicadas entre 1832 e 1834, percebe-se que 

ele circulava as terças e sábados e o seu formato era de 0,25 x 0,15cm, com quatro páginas. Mesmo 

com seu formato modesto e voltado muito mais para a literatura, fazia ocorrer uma circularidade de 

ideias em Sergipe, principalmente por trazer notícias de fora do país. 

 Embora o Monsenhor tenha construído e logrado êxito em sua tipografia, alguns autores, 

como Luiz Antonio Barreto (2008), alegam que já houvera imprensa em Sergipe antes de 1832. 

Para ele, houve uma tentativa de elaborar uma tipografia na freguesia de Lagarto. Entretanto, Maria 

Thétis Nunes (1984, p. 57) corrobora com a ideia de que o Monsenhor Silveira foi o pai da 

imprensa sergipana; para Nunes, O Recopilador “foi o primeiro jornal da província fundado pelo 

Cônego Antônio Fernandes da Silveira, tendo como redator o Pe. José Alves Pitangueira”. 

 Acompanhando a tendência nacional, os jornais sergipanos, até início do século XX, 

seguiam a orientação política em suas páginas. Maria Thétis Nunes (1984) relata que diversos 

foram os jornais surgidos após 1832, dentre eles a autora destaca O Monarquista Constitucional 

(1844), O Triunfo (1844), dentre outros, que vão se modernizando ao passar do tempo e deixando 

de sair semanalmente para sair diariamente, por conta do aumento do público leitor. O Correio 

Sergipense (1838) se tornou um dos mais comentados na obra de Maria Thétis Nunes, pois foi um 

periódico ligado ao governo e que, de acordo com a autora, passou de simples noticiário de atos 

oficiais para noticiar publicações de interesse local, fazendo o mesmo percurso das publicações 

nacionais, deixando de ser oficioso para ser noticioso. 

 Os impressos eram o meio mais rápido e eficaz para se espalhar uma ideia naquele 

momento. Desta maneira, propagandeavam as causas do período. Se até 1822 o debate girava em 

torno da Independência do Brasil, “no último quartel do século XIX, através das folhas da Corte e 

mesmo do interior [...] acirrou-se centrado em três temas recorrentes” (MARTINS, 2012, p. 73): na 

Questão Religiosa, Questão Militar e na Campanha da Abolição. Ana Luiza Martins (2012), afirma 

ainda que um ano marco para a imprensa é 1870, pois ocorreu a fundação do Partido Republicano, 

que deu vazão a discussões mais acaloradas sobre o ideal republicano. Para Martins: 

 

O ideal republicano – acalentado no Brasil desde o século XVIII – retornava 

agora sob a pena dos jornalistas como programa de partido, que privilegiava 

a atuação por meio de uma imprensa partidária. [...] a ideia de República 

foi encampada e propalada por uma imprensa vivaz, onde militaram 

liberais, jovens oficiais, cafeicultores do sudeste e os quadros do Partido 

Republicano Paulista (MARTINS, 2012, p.73). 
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 Durante o Império, a imprensa foi modificada passando a servir a nova estrutura da socieda-

de. A Imprensa a ser encontrada naquele momento foi, em sua maioria, extremamente ideológica, 

refletindo a influência da sociedade daquele momento, onde a “imprensa dominante era a imprensa 

opinativa ideológica” (SOUSA, 2001, p.21). 

A imprensa também serviu a campanha abolicionista, fomentando o debate contra a escravi-

dão no Brasil, principalmente após a abolição nos Estados Unidos no ano de 1865. Em todo o país 

empreendeu-se uma campanha favorável à libertação dos escravos com o apoio das províncias a 

causa, “Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Maranhão, Piauí, Paraíba, inauguram jornais abolicio-

nistas de curta duração” (BAHIA, 1990, p.113), que mesmo tendo desaparecido no período da Re-

pública serviram para mostrar o poder da mídia sobre a sociedade. 

Os jornais cariocas e paulistas do final do século XIX ao início do século XX foram os por-

tadores das mudanças (idem, 1990, p.113). Primeiro, buscaram a abolição da escravatura; após con-

seguirem, eles passam a dedicar-se à causa republicana. Dentre os periódicos, o de maior destaque é 

o Jornal do Brasil, que inicia sua trajetória a favor da monarquia e ao ser comprado por um grupo 

ligado a Rui Barbosa, adere à “neutralidade política” e acaba sendo vítima de ataques por parte do 

governo. 

Com a chegada da República, a imprensa sofreu modificações, tanto em seu aspecto 

editorial quanto técnico. Para Maria de Lourdes Eleutério (2012, p. 83), nesse período “a imprensa 

conheceu múltiplos processos de inovação tecnológica que permitiam o uso da ilustração”, fazendo 

com que estes periódicos despertassem uma maior atenção do público leitor. Todavia, não só de 

inovações viveu a imprensa: com a República vieram também as cessões e o cerceamento. 

 A intolerância à imprensa se torna evidente nos primeiros anos da República. Juarez Bahia 

(1990, p.119) aponta que “os governos republicanos de Deodoro e Floriano fecharam vários jornais 

em todo o país” e Maria de Lourdes Eleutério (2012, p. 86) vem para endossar o coro, ao dizer que 

os sucessores de Deodoro e Floriano Peixoto, civis ou militares, fizeram uso do estado de sítio14. 

Em um decreto de 23 de dezembro de 188915, percebemos quão arbitrário o governo provisório 

estava sendo, pois, não permitia que fossem lançadas notas, manchetes ou notícias que criticassem o 

governo, conforme elucidado no trecho abaixo, pertencente à Constituição de 1891: 

                                                             
14Estado de Sítio ou Estado de Defesa é uma situação emergencial na qual o Presidente da República suspende garantias 

individuais para restabelecer a ordem. De acordo com o Título V, Capítulo I, Seção I Art. 136 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, do ano de 1891 “o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos 

e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas 

por calamidades de grandes proporções na natureza”. 
15Decreto encontrado em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-85-a-23-dezembro-1889-

543749-publicacaooriginal-54307-pe.html. Acesso em 15 de maio de 2014. 
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Art. 1º Os individuos que conspirarem contra a Republica e o seu Governo; 

que aconselharem ou promoverem, por palavras, escriptos ou actos, a revol-

ta civil ou a indisciplina militar; que tentarem suborno ou alliciação de qual-

quer genero sobre soldados ou officiaes, contra os seus deveres para com os 

superiores ou fórma republicana;  que divulgarem nas fileiras do Exercito e 

Armada noções falsas e subversivas tendentes a indispôl-os contra a Republi-

ca; que usarem da embriaguez para insubordinar os animos dos soldados: se-

rão julgados militarmente por uma commissão militar nomeada pelo Ministro 

da Guerra, e punidos com as penas militares de sedição. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 23 de dezembro de 1889, 1º da Re-

publica, Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Proviso-

rio.- Q. Bocayuva.- M. Ferraz de Campos Salles.- Demetrio Nunes Ribeiro.- 

Ruy Barbosa.- Benjamin Constant Botelho de Magalhães.- Aristides da Sil-

veira Lobo.- Eduardo Wandenkolk.16 
 

Eleutério (2012) afirma que o controle não se deu apenas através deste decreto, mas também 

por meio de prisões de jornalistas e destruição de tipografias. Contudo, a imprensa também 

conseguiu expressão nacional, sendo criada a Associação da Imprensa, em 1908, e a modernização 

da mesma a partir da inovação tecnológica, sendo utilizadas cada vez mais charges, figuras e sendo 

impresso um número maior de jornais. O cerceamento da liberdade jornalística só sofreu alteração 

com os espasmos da democracia, quando há uma relação deveras amistosa com os veículos de 

comunicação e governo. 

A liberdade da imprensa é suprimida novamente a partir da publicação da Lei nº 38 em 04 

de abril de 193517, que considerava crime a distribuição de panfletos, pasquins ou similares entre as 

classes armadas. Além disso, a maioria das propagandas era enquadrada como sendo subversiva. De 

acordo com o artigo 26 da Lei nº38/1935: 

 

E' vedado imprimir, expor à venda, vender, ou, de qualquer fórma, pôr em 

circulação gravuras, livros, pamphletos, boletins ou quaesquer publicações 

não periodicas, nacionaes ou estrangeiras, em que se verifique a pratica de 

acto definido como crime nesta lei, devendo-se apprehender os exemplares 

sem prejuizo da acção penal competente.18 

 

 Aqueles que fossem apreendidos ou advertidos teriam seu material recolhido e, a depender 

da gravidade da denúncia, poderiam ser fechados por um período de 15 ou mais dias, além de pagar 

multas. A Lei de Segurança Nacional foi reforçada em 14 de dezembro daquele mesmo ano pela Lei 

                                                             
16Manteve-se a escrita da época. Grifo nosso. 
17Documento presente em:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-

republicacao-77367-pl.html. Acessado em 15 de maio de 2014 
18Trecho retirado de: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-republicacao-

77367-pl.html. Acessado em 14 de maio de 2014 
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nº136, a qual definia novos tipos de crime contra a ordem social. O cerco se fechava cada vez mais 

e agora era obrigatoriedade dos donos de jornais registrarem todos os seus funcionários, com nome 

e endereço de acordo com art. 14: 

Ficam as empresas de publicidade obrigadas a registar nas Chefaturas de 

Polícia do Distrito Federal, dos Estados ou do Territorio do Acre, conforme a 

séde delas, dentro de 30 dias, a contar do início da publicação ou da data em 

que entrar em vigor a presente lei, os nomes, nacionalidades e residencias de 

todos os directores, redactores, empregados e operarios, bem como a 

communicar a mesma autoridade, dentro em 8 dias, qualquer alteração do 

pessoal. A falta ou irregularidade do registro ou communicação será punida 

com a interdicção da empresa, determinada pelo Chefe de Policia, 

observando-se o disposto no art. 25 da lei n. 38, com as modificações 

constantes da presente lei.19 

 

A justificativa utilizada para o cerceamento dessa liberdade era que havia uma instabilidade 

inicial de transição governamental. Durante esse período a imprensa sofre uma mudança, passando 

a ter um caráter nacionalista, no qual as ações do governo, bem como os projetos nacionais, passam 

a ter ampla circulação na imprensa. Esta, por sua vez, passa a disseminar elementos de concisão 

entre as pessoas de um mesmo território para a criação de um sentimento ufanista de nacionalismo. 

(LUCA, 2012). Em consequência desse nacionalismo, a fala do Estado é alargada, para que assim a 

população seja silenciada e inibida pelas ações desse Estado consolidado, que visava difundir a sua 

ideologia através desses meios de comunicação. Para Marialva Barbosa, “falar em imprensa no 

Brasil dos anos 1930 é perceber as suas relações com o Estado” (2007, p.109), pois ele ditava o que 

podia ser publicado, agindo através do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)20, que 

fiscalizava editoriais e notícias dos jornais. 

O processo em que se produz a linguagem e o discurso utilizados pela imprensa está 

intimamente ligado à exteriorização do indivíduo enquanto produtor de significação de signos e 

linguagem política no seu meio, por esse motivo era extremamente necessário o controle da 

imprensa. O discurso representa, então, uma arma perigosa nas mãos de ideólogos, destarte era 

extremamente necessário para os governos ditatoriais controlar a produção da linguagem nos meios 

de comunicação, para que não influenciasse de maneira “subversiva” a sociedade. 

A história da imprensa brasileira é marcada por alguns picos de censura. No Império e nos 

anos iniciais da República a repressão jornalística já se encontra presente, voltando ao ápice nos 

dois regimes ditatoriais implantados no Brasil. O primeiro, em 1937 com o Estado Novo e o outro, 

                                                             
19Documento presente em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-136-14-dezembro-1935-398009-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acessado em 16 de maio de 2014 
20Criado em 1939, o DIP foi inaugurado para promover o controle e propagandear os feitos do Governo Vargas. 
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em 1964 com o Golpe civil-militar. A preocupação em controlar a imprensa ocorreu por sua forte 

influência na sociedade, sendo capaz de incitar levantes e provocar sublevações contra o governo. 

 Durante os anos de 1961-1964 parte da mídia, como O Globo e o Estado de S. Paulo, 

trabalhou para difamar a imagem de João Goulart e fortalecer a do Exército, através de reportagens 

veiculadas alegando ser Jango um comunista. Alzira Alves de Abreu (S/D), alega que “durante o 

governo de João Goulart, a imprensa foi um dos vetores da divulgação do fantasma do 

comunismo”21 um dos fatores que influenciaram a deposição de Jango. Dessa maneira, não 

podemos compreender o período entre a renúncia de Jânio Quadros – Posse de Jango – Golpe de 

1964, sem analisarmos os meios de comunicação e como eles se portaram naquele momento, pois 

os desdobramentos seja no campo político, seja no social, foram – em certa medida –, uma 

influência direta da imposição midiática. 

 Além das reportagens colocando João Goulart como um “comunista”, “demagogo”, um 

“perigo à ordem social”, essa representação de Jango fica clara nas caricaturas estudadas por 

Rodrigo Patto Sá Mota e apresentadas no livro Jango e o golpe de 1964 na caricatura (2006), as 

imagens representativas de João Goulart, naquele momento, expressavam a opinião dos cartunistas, 

ilustradores dos jornais. O riso empreendido, por vezes, queriam desmoralizar a figura de Jango, 

embora a caricatura não seja uma representação da verdade, trabalha com suas facetas. De acordo 

com Mota (2006, p. 24) 

 

Quando João Goulart é retratado como um presidente tolerante com a esquerda e propenso a 

atitudes golpistas, o caricaturista está sugerindo isso mesmo, embora de modo indireto e 

metafórico. A representação é distorcida, caricata, mas a mensagem está lá, e essa maneira de 

o artista não é ingênua e, menos ainda, inofensiva. 

 

 

                                                             
21Texto disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_imprensa_e_seu_papel_na_queda_de_G

oulart, acessado em 20 de janeiro de 2014. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_imprensa_e_seu_papel_na_queda_de_Goulart
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_imprensa_e_seu_papel_na_queda_de_Goulart
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Figura 1: Charge de Lan, Jornal do Brasil, Junho de 1963. In: MOTTA, Rodrigo P. Sá. Jango e o golpe de 1964 na 

caricatura. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. P. 74.  

  

 Acima tem-se um exemplo de caricatura do então presidente João Goulart. Nela, percebe-se 

como o presidente era visto: um homem ambíguo, que estava sendo ameaçado por perder o poder 

de um lado, das esquerdas, ou de outro, dos conservadores, pois não desvinculava-se nem de uma 

parte, nem da outra, gerando insatisfação nos dois setores políticos. 
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1 – O PODER DAS “FORÇAS TERRÍVEIS”: A RENÚNCIA DE QUADROS E O ENSAIO 

PARA O GOLPE 

1961 foi um dos anos mais emblemáticos do Brasil, marcado por um verdadeiro jogo 

político arquitetado por deputados, governadores e pela renúncia de um presidente: Jânio Quadros. 

Ao ser eleito presidente com 48,27%22 dos votos, Quadros vinha para “varrer a corrupção” e 

moralizar o país, ele teria sido o escolhido para continuar abastecendo a locomotiva 

desenvolvimentista brasileira. A campanha política de Quadros foi baseada em propagandas que 

tinham como o tema a varredura da corrupção, por esse motivo tornou-se tão popular naquele 

momento. O seu jingle23 dizia: 

Varre, varre, varre, varre vassourinha! Varre, varre a bandalheira! Que o povo já tá cansa-

do de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado! Jâ-

nio Quadros é a certeza de um Brasil, moralizado! Alerta, meu irmão! Vassoura, conter-

râneo! Vamos vencer com Jânio! 

 

 

 O investimento feito através das propagandas auxiliou na vitória de Jânio Quadros, que já 

era visto pela população como um líder carismático, devido as medidas populares por ele tomadas 

ao ser vereador (1948), deputado estadual (1950), prefeito (1953), governador (1955), todos os car-

gos ocupados em São Paulo capital e estado. Através das propagandas Jânio Quadros conseguiu fa-

zer com que grande parte da população ficasse ao seu lado, mostrando-se como um aliado do povo e 

como a esperança para o fim da corrupção, colocando-se como o salvador da nação naquele mo-

mento. (MAGALHÃES, 2007). 

 Nas eleições para prefeito de São Paulo em 1953, Jânio já se colocava como o salvador do 

povo oprimido, tendo em vista que o seu slogan era “O tostão contra o milhão”, para Magalhães, 

(2007, p. 287) 

 

Jânio compôs um tipo à imagem e semelhança de parte do seu eleitorado, visando extremar 

as diferenças sociais. [...]. É importante afirmar que as vitórias de Jânio não se fi zeram 

apenas com o voto da periferia, mas pode-se levantar a hipótese da emergência da fi gura 

janista ter ocorrido, em grande medida, por causa deste apoio. 

 

 

                                                             
22Dados constantes 

em:http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/13037/dados_estatisticos_vol5.pdf?sequence=5, com a cesso 

em 10 de janeiro de 2015. 
23De acordo com Tavares et all (s/d, p.1) o jingle pode ser definido como uma composição musical e verbal de longa  ou 

curta duração (15 a 30 segundos, às vezes mais, contendo as características de uma canção) feita para um produto ou 

serviço. Nesse caso servindo para as campanhas políticas. 

http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/13037/dados_estatisticos_vol5.pdf?sequence=5
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 A vassoura tornou-se o símbolo máximo da ‘limpeza’ do país, selos, santinhos, comerciais, 

todo o material de campanha tinha a vassoura como símbolo máximo da empreitada política das 

eleições de 1960. Foi assim que Jânio Quadros elegeu-se presidente com “quase 1,8 milhão de vo-

tos à frente de Lott” (MARKUN; HAMILTON, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Folder eleitoral de Jânio Quadros. Fonte: http://www.tse.jus.br/imagens/imagens/santinho-de-janio-quadros-

eleicoes-de-1960, acessado em 10 de setembro de 2014. 

 

 

Naquele momento o voto para presidente e vice-presidente era individual, por esse motivo, 

temos duas figuras tão distintas no governo. Jânio Quadros concorreu às eleições pelo Partido 

Trabalhista Nacional (PTN) e contava com o apoio político da União Democrática Nacional (UDN), 

que tinha como principal líder Carlos Lacerda principal opositor Varguista. Lacerda via em Quadros 

um modo de colocar as pretensões udenistas e conservadoras a frente da sociedade brasileira. 

Entretanto, o governador da Guanabara não esperava que ao chegar à presidência Jânio divergiria 

no tocante às alianças da política externa brasileira. O seu vice-presidente João Goulart, herdeiro 

político de Getúlio Vargas, colaboraria tanto para as mudanças políticas como para as culturais. 

Jango prezava por aproximações com os sindicatos e com os partidos de esquerda, parecia que 

enfim o Brasil teria um diálogo de maneira mais direta com o povo. 



33 

 

De acordo com Jorge Ferreira e Ângela Gomes (2014) as relações diplomáticas brasileiras 

estavam se tornando independentes e o presidente “assumiu a posição de não mais se alinhar 

automaticamente aos Estados Unidos” (2014, p. 22) dessa maneira o Itamaraty buscou os países que 

fossem do interesse do Brasil, quer fossem de regimes comunistas, quer não. 

Todavia, antes das aproximações com os países alinhados à esquerda, os jornalistas 

responsáveis por grandes jornais como O Globo e Estado de S. Paulo, tratam de fazer aproximações 

discursivas do presidente do Brasil para com John F. Kennedy dos EUA, a exemplo temos O Globo 

de 5 de janeiro de 1961 ao colocar na manchete “Nas mãos de Kennedy e Jânio grandes 

responsabilidades no futuro das Américas” (p. 1). O Jornal do Brasil, daquela mesma data traz a 

reportagem “América só debate Cuba com Jânio-Kennedy” (p. 1), enfatizando como a eleição de 

ambos os presidentes foi significativa para as relações exteriores do Brasil e dos Estados Unidos 

com os demais países, não só da América, mas também de outros continentes. O discurso 

empreendido pela grande mídia denotava que o desejo de união Brasil – EUA era latente. 

Ao apoiar Jânio Quadros, a UDN, na figura de Carlos Lacerda, não imaginava que o 

presidente fosse tornar-se independente em demasia para a tomada de decisões diplomáticas, por 

exemplo, ao condecorar o líder revolucionário Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do 

Sul. Jânio Quadros, com este ato, não buscou nenhum tipo de opinião de seus aliados, fazendo com 

que Lacerda iniciasse um verdadeiro ataque midiático ao presidente, ao pressioná-lo diante dos 

programas televisivos, radiofônicos e das declarações na mídia impressa. 

 No dia 24 de agosto de 1961, na edição vespertina do Jornal do Brasil, Carlos Lacerda 

declarava “a política externa do Brasil é apoiada apenas pelos comunistas” (p.3), na mesma coluna 

Coisas da Política, há uma evidência da polarização política do Brasil, de acordo com o jornal “Os 

dois campos ideológicos em que se tem dividido as forças parlamentares parecem marchar para uma 

definição mais nítida nos seus limites e possibilidades de influência [...] articula-se a formação de 

um bloco conservador, destinado a atuar de modo coerente e efetivo” (p.3). Desenhava-se um 

quadro sem uma pintura definitiva, o que estaria a acontecer? Quais seriam as decisões a serem 

tomadas pelos governantes nacionais? 

 

 

 

Figura 3: Pronunciamento de Lacerda. Fonte: Jornal do Brasil, 24 de agosto de 1961. Disponível em: 

http://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19610824&printsec=frontpage&hl=pt-BR, acessado em 

15 de setembro de 2014. 
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Horas após a publicação da edição nº 198 do Jornal do Brasil, o país estava prestes a receber 

uma das notícias mais adventícias daquele momento, pois às 10 horas do dia 25 de agosto de 1961, 

Jânio Quadros entregava a carta-renúncia ao Congresso Nacional. Ferreira e Gomes (2014,p.29), 

afirmam que diversas teorias se levantaram sobre o real sentido da carta de Jânio. De acordo com 

esses historiadores, Quadros “contava que o povo e os militares defendessem seu mandato. A partir 

daí, governaria com eles e a despeito do Congresso”. Contudo, essas mobilizações não ocorreram, 

pois a sua base parlamentar não tinha grandes aliados, o PSD e o PTB também queriam Jânio 

Quadros fora da presidência e por esse motivo nada manifestaram. 

Com a renúncia é certo que o vice-presidente assumiria, porém ele encontrava-se na China 

em missão diplomática, ficando impossibilitado de tornar-se o novo presidente. Alegando garantir a 

ordem, foi formada uma junta militar com os ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica. Renato 

Mazzilli, o presidente do Congresso Nacional, tornava-se o presidente, mas a Junta Militar era 

quem dava as ordens no país. O Ministro da Guerra, Odílio Denys, queria garantir que Jango não 

tomasse posse a qualquer custo. Mas por que temê-lo? 

 O temor por João Goulart assumir a presidência assombrava e muitos impressos do mundo 

noticiaram tal fato, inclusive o periódico La Nacion24de 27 de agosto de 1961, afirmando que o 

Exército brasileiro considerava Goulart como inaceitável para chegar à presidência, devido a sua 

posição político-ideológico, de acordo com o jornal “Joao Goulart no puede ocupar el cargo vacante 

po la renuncia de Quadros. El ejército considera a Goulart de orientación ixquierdista25, a não 

aceitação de Jango por parte dos militares e camadas conservadoras brasileiras nos permitem 

compreender quão dificultosa estava a situação brasileira naquele momento. 

Com a polarização existente naquele momento e a aproximação do socialismo dos países 

latino-americanos, os informantes do governo estadunidense no Brasil, enviaram telegramas para a 

Casa Branca. Em um desses documentos26, é possível perceber a situação de insegurança desenhada 

para os norte-americanos e para as classes mais conservadoras brasileiras, pois de acordo com o 

telegrama, não havia um interesse por parte dos militares para que Goulart chegasse a assumir a 

presidência: 

                                                             
24Jornal La Nacion, produzido e impresso em San José, Costa Rica. Tradução livre do autor. Acervo disponível em: 

http://news.google.com/newspapers?nid=BZGggv0hN9sC&dat=19610827&printsec=frontpage&hl=pt-BR acesso em 

25 de agosto de 2014 
25Disponível em: 

http://news.google.com/newspapers?nid=BZGggv0hN9sC&dat=19610827&printsec=frontpage&hl=pt-BR com acesso 

em 25 de agosto de 2014. Grifo nosso. 
26Telegrama consultado em: http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-112-013.aspx, com acesso em 

20/08/2014. 

http://news.google.com/newspapers?nid=BZGggv0hN9sC&dat=19610827&printsec=frontpage&hl=pt-BR
http://news.google.com/newspapers?nid=BZGggv0hN9sC&dat=19610827&printsec=frontpage&hl=pt-BR
http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-112-013.aspx
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O presidente enfrenta graves problemas na liderança militar, há um elemento predominante 

chefiado pelo Ministro da guerra Denys, que nega permissão para que João Goulart se torne 

presidente. Opondo-se a esse ponto de vista um grupo minoritário de generais, sob a 

liderança do Marechal Lott favorece a volta de João Goulart, permitindo a Goulart assumir 

a presidência, de acordo com os procedimentos constitucionais27. 

 

 O documento revela ainda que o Ministro da Guerra Odílio Denys, via Jango como um 

futuro Fidel Castro e assumiria o risco de não permitir ao Brasil tornar-se uma nova Cuba. Os meios 

de comunicação, nesse momento, exerceram uma influência deveras significativa, pois tanto 

empreenderam uma ação violenta contra a posse de João Goulart, quanto fortaleceram a imagem do 

Exército como o símbolo capaz de reerguer a ordem social. A ideia dominante na imprensa era a de 

convergência com o Marechal Odílio Denys, pois pensavam Goulart como um governante de 

esquerda e porta-voz de uma comunização brasileira. Dessa maneira, suas capas eram estampadas 

de matérias contrárias à posse de Goulart. Mas, acompanhando uma tendência mundial, aqui 

também houve a polarização e alguns jornais tornaram-se favoráveis à volta do líder. 

Dos periódicos que circulavam no país, a Folha de S. Paulo e o Jornal do Brasil estavam ao 

lado de Jango, sendo que alguns dos jornais da grande mídia viam o petebista como um 

“desordeiro”, que traria o comunismo para o país, portanto, indesejável para ficar à frente do Brasil. 

Para o jornal O Globo garantir que Jango não ocupasse a presidência era uma questão de manter a 

ordem, como bem podemos observar na manchete da primeira página do dia 26 de agosto de 1961: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Em Expectativa a nação sobre a posse de Jango. Fonte: O Globo, 26 de agosto de 1961 

  

 Em 28 de agosto, esse mesmo periódico estampava a primeira capa com uma entrevista do 

ministro da Guerra Odílio Denys, na qual o então ministro alertava ao Brasil “Chegou a hora de 

                                                             
27Telegrama disponível em: http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-112-013.aspx, com acesso em 

20 de agosto de 2014. Tradução nossa. 

http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-112-013.aspx
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escolher entre a Democracia e Comunismo” (O Globo, 1961, p. 1). A prisão do Marechal Lott28, 

este favorável a Jango, elucida a situação de desastre eminente que se instaurara no Brasil naquele 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Advertência do ministro da Guerra Odílio Denys. Fonte: O Globo, 28 de agosto de 1961. Localização: 

http://acervo.oglobo.globo.com/Acervo 

 

 

 

Ao jornal O Estado de S. Paulo o Marechal Odílio Denys alertou que preocupava-se com a 

posse de Ranieri Mazzilli e quanto ao “outro trata-se de uma segunda etapa, da qual se cogitaria 

oportunamente” (O Estado de S. Paulo, 26 de agosto de 1961, p.3). Na contramão desses jornais 

surgiu a Rede da Legalidade, dirigida por Leonel Brizola29, para garantir a posse de Goulart. Os 

discursos inflamados propagados a partir da emissora montada nos porões do Palácio Piratini 

clamavam à população para integrar a rede de legalidade, para permitir que Goulart voltasse ao 

Brasil e ocupasse o seu lugar de direito. 

Brizola pegou em armas e convocou a população para fazer o mesmo. As ruas de Porto 

Alegre, principalmente às próximas ao Palácio Piratini, transformaram-se em verdadeiras 

trincheiras de guerra, com barricadas e soldados que tomavam as ruas. Os jovens iam às urbes, 

pedindo o cumprimento da Constituição. Brizola exaltava a sua resistência nos pronunciamentos da 

Legalidade, mostrando que eles estavam preparados para enfrentar uma guerra caso ocorresse. Em 

pronunciamento localizado no acervo do Memorial Rádio da Legalidade, o Brizola afirmava que: 

“Não temo poder militar, nós resistiremos com o nosso governo, resistiremos com a força das 

                                                             
28O Marechal Henrique Teixeira Lott, acabou sendo preso por conta de um Manifesto no qual pedia apoio às Forças 

Armadas e apoiava a posse de João Goulart. De acordo com CARLONI (2010, p. 232) o ministro da Guerra Marechal 

Odílio “Denys deu ordem  de prisão a Lott e a outros oficiais que colaboraram para a divulgação do manifesto de 1961, 

[…]” 
29À época Leonel Brizola era filiado ao PDT, também considerado herdeiro político de Getúlio Vargas, era governador 

do Rio Grande do Sul e articulou a criação da Rede da legalidade para garantir a posse de Jango. 
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nossas convicções e com o amor que temos pelo nome, pela honra e pela dignidade da nossa 

pátria”.30 

 Os jovens elaboravam cartazes com dizeres “Todo Rio Grande de pé pela legalidade e pela 

democracia”, “Todo Rio Grande do Sul resistirá”, “Irmãos brasileiros, segue o nosso Exemplo”, 

entre outras frases mostrava o comprometimento do povo gaúcho com a causa levantada por 

Brizola, que ganhou tamanha dimensão por conta dos discursos emitidos pelo governador gaúcho 

através da Rede da legalidade. 

 É certo que sem o poder da mídia falada no Rio Grande do Sul, que se alastrou por quase 

todo país, João Goulart não conseguiria tomar posse, uma vez que a população não seria informada 

do que estava acontecendo. O apoio do Marechal Lott à Brizola foi de fundamental importância 

para o seu grupo ser fortalecido e resistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: População gaúcha vai às ruas pela Legalidade. Fonte: FACHEL, Daniel; DOMINGUES, Camila. Os 50 anos 

da Legalidade em Imagens. 2011. Localização: http://issuu.com/piratinifotografia/docs/livrolegalidade/9?e= 

 

As fotografias advindas do acervo da Legalidade31, nos fazem compreender a tensão 

daqueles dias e retratam como estava posta parte da sociedade no Rio Grande do Sul. Embora as 

fotografias não representem a realidade em si, mas nos fazem ter uma dimensão aproximada 

daquele momento. Conforme elucida Ana Maria Mauad (1996) a fotografia é uma elaboração do 

vivido, podendo ser trabalhada como um resultado do social e da produção de sentido, a partir do 

                                                             
30 Áudio disponível em: http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/08/resistiremos-com-a-forca-das-nossas-conviccoes-

fragmento-dos-discursos-de-leonel-brizola-material-cedido-pela-radio-guaiba/, com acesso em 15 de outubro de 2014. 
31O memorial da Legalidade foi construído e inaugurado em 2011 nos porões do Palácio Paratini.  Foi pensado pela 

Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Rio Grande do Sul (SEDUC) durante o governo de Tarso Genro, para 

comemorar os 50 da Rede da Legalidade. O acervo é rico em fotografias e áudios, que dão conta do momento vivido 

por Brizola no Rio Grande do Sul. A culminância desse projeto resultou em um foto livro organizado por Cláudio 

Fachel e Camila Domingues, sendo as fotos de domínio público e livre reprodução, desde que citada as fontes. 

http://issuu.com/piratinifotografia/docs/livrolegalidade/9?e
http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/08/resistiremos-com-a-forca-das-nossas-conviccoes-fragmento-dos-discursos-de-leonel-brizol
http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/08/resistiremos-com-a-forca-das-nossas-conviccoes-fragmento-dos-discursos-de-leonel-brizol
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contexto na qual ela é produzida. Assim como essas, já que não foram fotografias despretensiosas, 

mas sim produzidas de modo a deixar um registro daquele momento, “devendo-se levar em 

consideração que á que se considerar a fotografia como uma determinada escolha realizada num 

conjunto de escolhas possíveis, guardando esta atitude uma relação estreita entre a visão de mundo 

daquele que aperta o botão e faz ‘clic’” (MAUAD, 1996, p. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Barricadas no Palácio do Paratini sendo observadas por Leonel Brizola.. Fonte: FACHEL, Daniel; 

DOMINGUES, Camila. Os 50 anos da Legalidade em Imagens. 2011, p. 38 Localização: 

http://issuu.com/piratinifotografia/docs/livrolegalidade/9?e=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Inspeção de armas no Palácio Piratini, sob os olhares de Brizola. Fonte: Museu da Comunicação. Disponível 

em: http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/08/barricadas-e-trincheiras/, acesso em 10 de dezembro de 2014. 

http://issuu.com/piratinifotografia/docs/livrolegalidade/9?e=0
http://www.legalidade.rs.gov.br/2011/08/barricadas-e-trincheiras/
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 A situação envolveu de tal maneira a população, que chegavam voluntários a todo o 

momento para participar do Exército da Legalidade. O governador, Leonel Brizola, não apenas 

discursava na emissora, mas também ia às ruas, se fazia integrante assíduo e comprometido do 

Exército da Legalidade lutando como e quanto pode para estabelecer a posse de Jango. (JAKOBY, 

2013). A transmissora montada nos porões do Palácio pela Rádio Guaíba, que havia sido requisitada 

pelo governador, conseguiu aglutinar diversos intelectuais, políticos, estudantes, grande parte da 

sociedade civil e uma parte dos militares, através das campanhas empreendidas por Brizola. Estas se 

deram com tamanha organicidade que foram alvo de investigações por parte dos EUA através dos 

seus informantes que aqui se encontravam, como consta nos telegramas norte-americanos,  reunidos 

através do projeto Opening the Archives Project, uma parceria entre a Universidade Estadual de 

Maringá e a Brown University32. A força constante nos pronunciamentos de Brizola e a reunião de 

diversos setores fizeram com que Jango conseguisse assumir o seu posto. 

 A junta militar e os grupos de oposição a Jango nunca imaginaram a proporção tomada pela 

Rede da Legalidade, não contavam com o poder devastador e rápido do rádio naquele momento. A 

mídia representou um fator decisivo para garantir a chegada do Presidente João Goulart ao planalto. 

O movimento popular encabeçado através das rádios deu tão certo que nem a grande mídia 

impressa conseguiu derrotar a Rede da Legalidade. A Constituição se fez garantida a partir da 

mobilização social por meio da mídia e esse foi um dos fatores para que ao iniciar o Golpe civil-

militar de 1964 as rádios e os jornais fossem emudecidos (FERREIRA e GOMES, 2014, p. 43).  

Nesses três anos que se sucederam a posse de Goulart, diversas são as notícias desqualificando o 

governo de Jango, influenciando amplamente a sociedade brasileira, mostrando quão importante é o 

poder de influência das mais diversas mídias sobre as populações, seja no Brasil ou em qualquer 

outro continente. 

 Alguns periódicos passaram a encabeçar a campanha do anticomunismo, pregando que João 

Goulart flertava de maneira séria com o comunismo, manchetes como “Comunistas tem o apoio de 

Jango” (Tribuna da Imprensa, 30 de novembro de 1961, p. 1). Para as classes mais conservadoras, 

por mais que Jango “reafirmasse a sua fé no capitalismo”, ele continuaria sendo uma ameaça 

comunista. Para Toledo (1982) 

 

Jango era uma eficiente porta-voz, nos meios sindicais e populares, da 

ideologia populista do Estado protetor e 'acima das classes'. Obstinadamente 

reacionários e intransigentemente anticomunistas, não conseguiam deixar de 

                                                             
32Os arquivos estão disponíveis em: https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_644/, último acesso em 10 

de janeiro de 2014. 

https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_644/
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representar Jango na figura de 'perigoso agitador' e de 'demagogo 

sindicalista'. 

 

 

 A partir de então, as lutas empreendidas pelas classes conservadoras gravitavam muito mais 

em torno da “ameaça comunista” do que propriamente em João Goulart. 

 

2 – “UM BRINDE AO IMPREVISÍVEL”: O GOVERNO DE JANGO E AMEAÇA 

LATENTE DE UM GOLPE 

Embora alguns autores, como Caio Navarro de Toledo (1982), acreditem que o Golpe de 

1964 era inevitável não significa dizer que esta é a visão consensual na historiografia. Moniz 

Bandeira (1978) acredita, por exemplo, que o golpe no Brasil ocorreu mais no sentido de uma luta 

de classes, pois as elites estavam buscando cercear a ascensão trabalhista proporcionada no governo 

de João Goulart, para o autor havia uma clara conspiração norte-americana pra impedir as reformas 

de base, para ele “os agentes da CIA teceram, sem dúvida, toda a rede da conspiração contra o 

governo de Goulart” (1978, p. 126), enquanto que para Jorge Ferreira (2003) o Golpe ocorreu como 

um produto da crise conjuntural, não pensando-o como algo inevitável e previsível, fruto de uma 

conspiração arquitetada por forças conservadoras. 

 Toledo (1982) entendia que o Golpe aconteceria e viria de um lado ou de outro, pois havia 

uma crise das representatividades, que aos poucos acarretou na tomada do poder pelos militares, de 

acordo com ele: 

A crise de “representatividade” dos partidos políticos evidenciava-se por 

alguns sintomas característicos; nas duas últimas eleições, verificou-se tanto 

um aumento do número de votos em brancos e nulos [...], como o número de 

alianças e coligações (em alguns estados, assistiu-se à formação de 

“esdrúxulas” alianças entre o PTB e UDN; 47% dos eleitos pela Câmara 

Federal vieram de coligações) (TOLEDO, Caio Navarro, 1982, p. 69) 

 

Nessa pesquisa concorda-se com Toledo, acreditando que após o desembarque de João 

Goulart em 1961 e a partir da tomada de poder, o golpe começa a ser desenhado, orquestrado não 

apenas por forças nacionais, mas também por estrangeiros. 

As manchetes dos jornais naquele 01 de setembro de 1961 estavam voltadas para a chegada 

de Jango ao Brasil e a retomada da Presidência, contudo, parte da grande imprensa fez oposição 

ferrenha ao governo Goulart, dentre os jornais apoiadores do ministro da Guerra tinha-se O Globo e 

O Estado de S. Paulo, já o Jornal do Brasil e a Folha de S. Paulo, auxiliaram a manter o presidente 

no poder, sem questionar a sua capacidade. 
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O Globo de 01 de setembro de 1961 traz manchetes como: “O Brasil não se pode 

transformar em Campo de Batalha sangrenta entre duas ideologias” (O Globo, 01 de setembro de 

1961, p. 1), tendo ainda na mesma edição uma reportagem com o Ministro da Guerra Odílio Denys 

que dizia: “A nação se levantará contra quem tentar levá-la ao comunismo” (p.1), mostrando-nos 

que, para eles e seus leitores, Goulart era visto como um guardião do comunismo no Brasil e deixar 

que o mesmo chegasse à Presidência seria transformar a nação em um ambiente soviético. 

Essas disputas ideológicas advindas da Guerra Fria e da bipolarização do mundo entre 

capitalismo X Comunismo foi o que permeou todo o governo de João Goulart, pois todas as 

medidas tomadas por ele denotavam – para a classe conservadora –, um ato de comunismo, de 

subversão da ordem brasileira. 

A posição tomada pelos jornais deixa claro que a sua intenção era salvaguardar a população 

do possível perigo comunista trazido por João Goulart. Embora não apresente manchetes 

relacionadas ao exército e nem estampem, na primeira página, notícias sobre a volta de Goulart ao 

Brasil, O Estado de S. Paulo do mesmo dia 01 de setembro, desenha muito bem a sua posição 

política contrária a Jango. Pois dedicavam algumas matérias sobre a situação política do país, 

dizendo-se insatisfeito com a volta da Legalidade, dada a posse d Goulart. O jornal alegava: “a crise 

continua e que estamos longe de ver completamente dissipadas as ameaças que pairam sobre o 

país”. em alguns pontos faz críticas à União Soviética, delineando a sua posição política e a sua 

oposição ao presidente”. (O Estado de S. Paulo, 01 de setembro de 1961, p.2) 

A Folha de S. Paulo e o Jornal do Brasil viam a volta de Jango como algo positivo e 

entendiam que o Congresso Nacional deveria cumprir o papel de respeitar a Constituição e apoiar a 

legalidade. De acordo com a coluna Nossa Opinião da Folha, “[...] Antes que se deplorem fatos 

ainda mais contristadores, cumpra o Congresso o seu dever histórico, mas cumpra-o sem mais 

tardança” (Folha de S. Paulo33, 01 de setembro, 1961, p. 4), alertando que, embora não se mostrasse 

diretamente favorável ao novo Presidente, ao menos não lhe fazia oposição, como os dois 

periódicos supracitados anteriormente. 

O Jornal do Brasil trazia notícias de apoio ao petebista, anunciando a sua saída de 

Montevidéu e os apoios recebidos pela Rede de Legalidade. Uma das chamadas do periódico nos 

faz compreender como o Exército se encontrava dividido naquele momento, pois enquanto alguns 

apoiavam Odílio Denys, outros estavam dando apoio a Rede da Legalidade, com Brizola e Goulart, 

                                                             
33  Durante o período ditatorial o jornal Folha de S. Paulo, apoiou veementemente os militares, entretanto, lançou 

um editorial quando “comemorou-se” os 30 anos do golpe se desculpando sobre o apoio naquele 1964, pois de acordo 

com o editorial “Este jornal deveria ter rechaçado toda a violência” e não ter sido aliado aos militares. Editorial 

disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/158906-1964.shtml, acesso em 05 de novembro de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/158906-1964.shtml
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assim como fez o IV Exército do Nordeste em 01 de setembro de 1961, demonstrando como a Rede 

da Legalidade alcançou grande parte do país naquele momento. 

 

 

Figura 9: Exército do Nordeste aderiu à legalidade. Fonte: Jornal do Brasil, 01 de setembro de 1961, p. 1. Localização: 

http://news.google.com/newspapers?id=NpAVAAAAIBAJ&sjid=yAsEAAAAIBAJ&hl=pt-BR&pg=4120%2C7504 

 

Durante o governo de Jango os jornais de oposição começaram a transmitir a imagem de um 

homem incapaz de governar, imbricado na corrupção, mesmo que não houvesse provas. Para 

Ferreira e Gomes (2014, p. 50) os opositores e críticos de Jango “criaram imagens extremamente 

negativas para Jango: seria um homem despreparado, demagogo, manipulador dos trabalhadores, 

corrupto”. A grande mídia conseguiu criar um complô contra Goulart para garantir, mais tarde, que 

a população apoiasse as decisões que seriam tomadas pelos militares. 

A partir desses conflitos políticos da década de 1960, pode-se fazer uma leitura da História 

da Imprensa no Brasil. Na perspectiva de Nelson Werneck Sodré, a imprensa pode ser vinculada à 

luta de classes, uma vez que: “[...] é uma luta em que aparecem organizações e pessoas da mais 

diversa situação social, cultural e política, correspondendo a diferenças de interesses e aspirações” 

(SODRÉ, 1990, p. 1). 

Percebe-se, portanto, que nessa luta de classes a grande imprensa está – na maioria das vezes 

– ligada à burguesia, pois esta é quem detém o poder financeiro e político para manter as 

instituições jornalísticas, corroborando com o pensamento de Karl Marx e Friederich Engels (1986, 
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p. 72) ao afirmar que “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes”. O 

que é claramente percebido nos jornais que compunham o cenário jornalístico daquele momento, 

excetuando-se o Jornal do Brasil que parou de circular de maneira imprensa em 2010, sendo 

publicado apenas de maneira digital desde então. Os demais como O Globo, Folha de S. Paulo, 

Estado de S. Paulo, continuam circulando no Brasil, mesmo 50 anos depois, significando que são 

meios ligados a pessoas detentoras dos meios de produção, capazes de financiar esses projetos. 

Em Sergipe, essa relação também é perceptível com os dois objetos dessa pesquisa, pois os 

grupos ligados ao jornal Gazeta de Sergipe (GS) e à Rádio Liberdade (RL) faziam parte da 

elite34sergipana. O proprietário da GS, Orlando Dantas, embora mantivesse uma linha política 

inclinada para os preceitos da esquerda e tivesse sido um apoiador das reformas de base, vinha de 

uma tradicional família de usineiros e políticos. 

 O proprietário da RL, Albino Silva Fonseca, nascido em Itabaiana em 1909, era um 

industriário influente no estado de Sergipe tendo sido ele quem trouxe para o estado o gás 

engarrafado e a água mineral. Além disso, foi Senador em 1959, inscrevendo-se no curso da história 

definido por Sodré de que a grande imprensa estava (e está) nas mãos dos burgueses, para ser 

utilizada em benefício próprio. Tanto é que a criação da RL favoreceu a eleição de políticos ligados 

a esse meio de comunicação, como é o caso de Leandro Maciel que venceu as eleições de 1958 com 

o auxílio das propagandas desta rádio. 

A partir do momento em que as Reformas de Base são apoiadas ou rechaçadas por um ou 

outro meio de comunicação, como ocorreu em Sergipe, onde podia ser encontrada a Gazeta 

apoiando as Reformas e a Rádio Liberdade criticando o presidente Goulart. Desse modo, reforça-se 

a ideia de que dominar a informação é uma forma de exercer o poder dentro de uma sociedade, 

conforme Sodré (1990) reafirmou, pois para ele a informação é uma mercadoria especial, capaz de 

exercer o poder não apenas político, mas também sociocultural e econômico. Segundo o autor: “a 

ligação dialética é facilmente perceptível pela constatação da influência que a difusão impressa 

exerce sobre o comportamento das massas e dos indivíduos” (SODRÉ, 1990, p.01). 

 

3 – A GAZETA DE SERGIPE E A POSSE DE JANGO 

A Gazeta de Sergipe foi um jornal de grande circulação em Sergipe, tendo sido 

comercializado ininterruptamente, por quase cinco décadas (1958-2003). Era um periódico ligado 

                                                             
34 Para conceituar “elites”, nos pautamos em Bobbio (1998), que entende este termo como sendo uma 

minoria da sociedade que detém o poder e dita as regras para a maioria da sociedade.  
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inicialmente ao Partido Social Democrático (PSD), e também ao Partido Socialista Brasileiro 

(PSB). O PSB se instituiu enquanto partido em 16 de agosto de 1947, oriundo da Esquerda 

Democrática, uma cisão da União Democrática Nacional (UDN) (HECKER, 1986 p. 71). Foi um 

partido que inicialmente contou com poucos adeptos, mas quase todos  possuíam um grande 

prestígio social e por conta da própria formação sociopolítica das suas lideranças não atingiu, 

inicialmente, o seu objetivo, de ser um partido das massas. A defesa feita por esse partido era do 

“Socialismo e Liberdade”, todavia, esse socialismo estava ligado ao Socialismo pragmático, por 

conta da diversidade ideológica existente no partido (SILVA, 1992) 

 O PSD, por sua vez, surgiu a partir da redemocratização de 1945 e sua orientação era a de 

um partido de centro. Essa ideologia estava mais alinhada ao liberal-conservadorismo do que 

propriamente à orientação ideológica de esquerda, tendo grande influência nas eleições das décadas 

de 1950-1960, pois era um partido pró-getulista e aliou-se ao PTB para eleger Juscelino Kubitschek 

e garantir a posse de João Goulart. Esse periódico sergipano tinha a sua ideologia pautada nesses 

dois partidos, sendo favorável a algumas reformas dentro da sociedade, como a Reforma Agrária e 

Educacional. 

Para contar a história da Gazeta de Sergipe faz-se necessário traçar a trajetória de seu funda-

dor: o usineiro e jornalista Orlando Dantas. Filho de um usineiro e político, Manoel Côrrea Dantas, 

Orlando Dantas nasceu na cidade de Capela, em Sergipe, no ano de 1900. Na adolescência, foi es-

tudar engenharia em Pernambuco, mas ao segundo ano de curso desistiu e optou por estudar Socio-

logia. Entretanto, também não chegou a concluir o curso. De acordo com Paulo Brandão35, Orlando 

Dantas, ao voltar para Sergipe, tornou-se diretor de um banco pequeno, mas não passou muito tem-

po nessa atividade, envolvendo-se logo com a vida jornalística e desenvolvendo seu tino político. 

A informação fornecida por Brandão, todavia, não condiz com o que encontramos nos jor-

nais. Compreende-se que a memória não tem o dever de ser incólume, cabendo ao historiador bus-

car a sua veracidade, procurando outras fontes para comprová-la. Realmente acontece de Orlando 

Dantas ter sido diretor de um banco, todavia, não foi um banco pequeno e sim o Banco de Fomento 

do Estado, como veremos a seguir. 

 Orlando Dantas tinha capacidade de transmutação, caminhando por diversos meandros, de 

modo que, envolveu-se com o jornalismo desde cedo, sendo colaborador de diversos jornais como 

Diário da Manhã, Correio de Sergipe e O Nordeste. Após contribuir com o seu trabalho em diver-

                                                             
35 Jornalista da GS e neto do fundador do jornal, Paulo Dantas Brandão concedeu entrevista à autora em 

16/03/2012 



45 

 

sos periódicos decidiu, em 1948, ter o seu próprio jornal, que passou por diversas nomeações até ser 

chamado de Gazeta de Sergipe. 

 Analisando a história desse sujeito político, percebe-se a permanência da Gazeta de Sergipe 

como um importante veículo de imprensa na Ditadura Militar se deu por conta dessa facilidade de 

ingressar e dialogar com pessoas das mais diversas áreas e partidos. A oposição feita aos que estão 

na situação sempre foi algo pontual e servia aos interesses dele, do seu partido e dos seus correligi-

onários. 

 De acordo com Luiz Antônio Barreto, Orlando Dantas “era um homem contraditório por ser 

usineiro, empresário, rico e ter ideias socialistas”36, Dantas ainda, foi lembrado por seu vanguar-

dismo ideológico e político. Em depoimento ao cientista político Ibarê Dantas, João Teixeira, jorna-

lista e colaborador da Gazeta, define Orlando Dantas no cenário sergipano como sendo: [...] um 

homem que apesar de suas origens ligadas a atividade agro-industrial-canavieira, [...], sempre pro-

curou buscar uma visão social mais ampla e transformou o seu jornal num celeiro de lideranças 

(DANTAS, 1997, p. 43). 

 Compreende-se que essa imagem de Orlando Dantas é algo que se cristalizou na história de 

Sergipe. É evidente o seu papel para a sociedade naquele momento, contudo, dizer que o mesmo 

possuía uma visão igualitária, de ideias socialistas não condiz amplamente com as atitudes tomadas 

pelo mesmo em relação as posturas governamentais. Como era socialista e mantinha trabalhadores 

em condições precárias nas suas usinas? Ele não era um conservador como os participantes da 

UDN, entretanto, também não se mostrou um revolucionário socialista, como afirmam alguns en-

trevistados sobre a figura de Orlando Dantas. 

 Foi uma figura importante na vida política sergipana até a década de 1960. Participou da 

fundação do PSD (Partido Socialista Democrático), acompanhado de Leandro Maciel, que mais tar-

de se tornaria seu inimigo político. De acordo com o jornalista e advogado Paulo Brandão, Orlando 

Dantas e Leandro Maciel romperam o trato político na década de 1950 por desentendimentos ideo-

lógicos. Os embates, feitos através do jornal, fizeram com que ambos rompessem também no plano 

afetivo. 

 Dantas utilizou-se do jornal como um mecanismo para ter pulso político e dar voz ao seu 

partido: 

[...] em 1955 ele retorna [ao cenário político] ele tinha que ter sua voz, ele ai era líder do 

partido socialista, um partido pequeno repleto de intelectuais com pouco peso eleitoral, é, 

ele não tinha um, ele era uma pessoa relativamente bem de vida, mas não tinha recursos pra 

bancar, não tinha recursos de estado pra bancar campanhas eleitorais e um partido, então 

                                                             
36Jornalista e diretor do jornal. Concedeu entrevista à autora em 16/03/2012, vindo a falecer em 17/04/2012. 

Representava um ícone na história e intelectualidade sergipana. 
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ele liderava o partido com alguns intelectuais, gente bem nova naquela época, tinha José 

Borges de Oliveira Neto, Antonio Garcia, tinha algumas figuras de destaque no interior, por 

exemplo, em Maruim tinha um médico, Dr. Leitão, tinha algumas figuras extremamente 

importantes àquela época e ai o que ocorre é que ele resolve fundar o jornal ligado ao parti-

do socialista.37 
 

 

 O seu posicionamento político ficou claro ao longo dos anos em que esteve à frente da GS, 

pois, como bem definiu João Teixeira, o periódico de Seu Orlando foi um “celeiro de ideias políti-

cas”, com a intenção de fortalecer o jornal e o PSB. A sua filiação partidária ao PSB diz muito das 

alianças e apoios políticos, durante a campanha de Goulart o jornal tornou-se partidário do mesmo e 

quando ocorreu a renúncia de Quadros apoiaram Brizola e a Rede da Legalidade, pois acredita na 

garantia da Constituição. Diversos são os editoriais e manchetes que mostram essa posição do pe-

riódico sergipano, todavia, poucas são as notícias ligadas ao então governador Luiz Garcia (UDN), 

uma vez que este era oposição. Em algumas dessas, os militares são taxados de “desordeiros”, ainda 

que indiretamente, pois para a GS, manter a ordem seria deixar Goulart chegar ao poder. 

 Além desse órgão da imprensa, uma outra instituição apoiadora da volta de Jango foi a 

Igreja Católica em Sergipe, representada pela figura de D. Távora. também foi uma apoiadora de 

Jango. Isso mostra como o menor estado da federação estava sendo um centro político de 

resistência. Em editorial do dia 01 de setembro de 1961, a Gazeta de Sergipe expõe a posição da 

Igreja: 

Aqui em Sergipe, a palavra de D. José Vicente Távora, nosso eminente Arcebispo, serena, 

tranquila, conscientemente democrática, virilmente legalista, veio à tona, no momento 

azado, para que todos os católicos tomassem posição em defesa da Constituição em vias de 

sofrer um dos maiores atentados da nossa história política. (Gazeta de Sergipe, 01 de 

setembro de 1961, p. 2) 

 

 José Conrado de Araújo, à época prefeito da cidade de Aracaju, também lançou manifesto 

favorável a Jango, nele dizia que o povo sergipano era a favor da democracia, da legalidade e pela 

família. Nota-se, portanto, que por mais sediciosos que fossem em relação à chegada da Junta 

Militar ao poder, possuíam o tino conservador, por mais que houvesse uma inclinação em defesa do 

Chefe da Nação não havia, de maneira alguma, um cerne revolucionário, pois não se admitia 

chamar-se de comunistas, mas sim de nacionalistas. 

                                                             
37 Paulo Brandão em Entrevista concedida a autora, em 16 de março de 2012. 
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Figura 10: Prefeito de Aracaju José Conrado de Araújo. Fonte: Gazeta de Sergipe, 01 de setembro de 1961, p.1 

O jornal coloca a tentativa de afastar Jango do poder como um prejuízo à democracia, um 

atentado aos direitos, além de entender que estava se formando, a partir da Rede da Legalidade, 

uma consciência política e democrática. Para eles, “Será difícil impedir a posse do presidente João 

Goulart, diante de tanta consciência nitidamente democrática revelada nesta hora” (Gazeta de 

Sergipe, 01 de setembro de 1961, p. 2). Na mesma edição, lançam no editorial Encruzilhada o 

Manifesto Militar como algo que viria a ferir a Constituição: 

O manifesto que os Ministros Militares lançaram à Nação, contra a posse do presidente 

João Goulart, logo após o ato de rejeição do impedimento solicitado ao Congresso 

Nacional, veio agravar a situação política, perturbar a ordem pública pela subversão dos 

poderes constitucionais e o rasgamento da nossa Carta Magna. (Gazeta de Sergipe, 01 de 

setembro de 1961, p. 5). 

  

 Todavia, ao final do editorial, volta a elogiar os militares para não comprometer-se de 

maneira direta, alegando que as instituições militares “enriqueceram-se de valores culturais, 

tronando-se, na realidade, expressão da democracia brasileira” (Gazeta de Sergipe, 01 de setembro 

de 1961, p. 5). Alegando ter sido uma “surpresa desse pronunciamento, desse bonapartismo”, pois 
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os militares estariam constituídos como uma organização democrática. É interessante notar como o 

jornal enxerga a posse dos militares em 1961, como uma maneira de se iniciar a Ditadura, para 

tanto elucidam que “não há mais lugar para as ditaduras e para ditadores no Brasil, sem os riscos de 

uma grande convulsão social e política”. (1961, p.5) 

 Quando Jango enfim toma posse, a Gazeta noticia como sendo um grande presságio aos 

ventos da democracia, contudo, coloca-se contrária ao sistema parlamentarista. Em suas 

reportagens, apoiava os manifestos levantados pela Assembleia Legislativa na pessoa de Wolney 

Melo, então presidente, para que Goulart não aceitasse a ementa, pois para eles seria contrária à 

vontade do povo brasileiro. 

 No que diz respeito aos militares do 28º Batalhão de Caçadores, não havia uma unanimidade 

ao falar sobre a posse de Jango e nem havia uma vontade do periódico aqui estudado de se indispor 

com as Forças Armadas no estado. Uma vez que, ao mesmo tempo em que a GS mostrava as 

mazelas daquele momento, também elucidava o papel desses militares como mantenedores da 

ordem, tanto é que no dia 03 de setembro de 1961, ao termos a Rádio Jornal e a Rádio Cultura 

fechadas por conta da censura ao noticiar a chegada de Jango, o periódico coloca a seguinte 

afirmação: “Nesta hora tormentosa que atravessa o Brasil, Sergipe goza de tranquilidade. Todavia, o 

Comando do 28º BC impôs censura aos noticiários radiofônicos, na presunção de acautelar a ordem 

pública”. 

 Como há de se ter uma tranquilidade política se ao mesmo tempo se tem censura aos meios 

de comunicação? Tudo leva a crer que o periódico não estava disposto a contrariar as ordens e os 

mandos dos militares, uma vez que ele também poderia ser alvo de censura e o foi, embora de 

maneira indireta, pois alguns dias antes lança uma nota alertando aos leitores da possível redução 

das laudas do jornal devido à escassez do papel apropriado para a impressão do periódico, como 

podemos observar na nota retirada do dia 01 de setembro de 1961: 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Aviso aos leitores. Fonte: Gazeta de Sergipe, 01 de setembro, 1961, p.1. 
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 A censura se dava de maneira indireta, a partir da dificuldade imposta para a obtenção de 

material apropriado aos periódicos. A partir de setembro e até a normalização da situação política no 

Brasil, com a posse de Goulart, o periódico GS passou a circular com apenas 4 páginas em oposição 

às oito que possuía antes. Para a Gazeta, a posse de João Goulart era o melhor para o Brasil, até 

porque Seixas Dória, - então candidato ao governo –, teria a sua candidatura apoiada pelo 

presidente e a GS apoiava Dória, tanto é que montou-se dentro do próprio jornal o chamado 

“Esquema para eleger Seixas Dória”, iniciado muito antes do mesmo lançar-se como candidato 

oficial. Pois, vários eram os pronunciamentos dados por Dória e ovacionados pela Gazeta que já 

preparava o caminho para Dória tornar-se conhecido pela população. 

Figura 12: Pronunciamento de Seixas Dória. Fonte: Gazeta de Sergipe, 02 de setembro de 1961, p.1 

O pronunciamento favorável à Goulart, além das demais entrevistas e notícias mostrando 

como a campanha de Seixas Dória seria pautada nas mudanças, nos faz perceber o quão interessado 

estava Orlando Dantas na candidatura e eleição de Dória, diversas edições do jornal foram 

montadas para garantir a vitória do apoiador de Jango. 

Ao voltar para o Brasil e retomar a presidência, embora em regime parlamentarista, o jornal 

faz uma homenagem a Leonel Brizola e Mauro Borges, através do editorial de 05 de setembro de 

1961 intitulado Balanço da Crise, de acordo com o editorial: “Os governadores Leonel Brizola e 

Mauro Borges valentes e corajosos representantes do poder civil, cresceram e ficaram no coração 

do povo brasileiro, como os seus mais categorizados líderes” (Gazeta de Sergipe, 05 de setembro de 

1961, p.2), arrazoando ainda que essa resistência salvou a “Nação Brasileira da pecha de – grande 

republiqueta latino-americana – campo raso dos ‘golpistas’ a serviço dos grupos econômicos 

internos e externos” (Idem). 

Quando Jango consegue enfim a retomada de seu posto, a Gazeta coloca que a vitória não 

foi apenas do presidente e sim, sobretudo, da democracia. Em 07 de setembro de 1961 anuncia, 



50 

 

como a manchete da capa, a posse de Jango às 15 horas daquele dia e no editorial A Solução 

Brasileira, faz um levantamento dos momentos de decisão brasileira, alegando que mais uma vez as 

decisões eram tomadas de maneira pacífica, sem haver derramamento de sangue e/ou guerra civil. 

Em 09 de setembro descreveu, no editorial que: 

 

[...]O governo João Goulart, não obstante os freios impostos pelo Ato Adicional à 

Constituição Federal, será, tudo indica, um governo forte. As forças que se empenharam na 

sua posse, demonstraram um poder legal invencível. Os pronunciamentos militares não 

mais encontrarão oportunidade para reduzir o poder legal à vontade de uns poucos [...] 

(Gazeta de Sergipe, 09 de setembro de 1961, p.2) 

 

Os editoriais eram escritos pelo proprietário do jornal e demonstravam o seu posicionamento 

político tendo, assim, elucidado como que para esse meio de comunicação era essencial a volta de 

Jango ao poder, pois o indicativo do retorno de Goulart aproximava, cada vez mais, a eleição de 

Dória. A Gazeta de Sergipe serviu de alicerce para diversas lideranças serem eleitas devido a sua 

influência política e econômica na sociedade sergipana, inclusive Seixas Dória, que foi eleito – de 

acordo dom Paulo Brandão – por um projeto político definido como “Esquema para eleger Seixas 

Dória”. 

 

4 - O “ESQUEMA” PARA ELEGER SEIXAS DÓRIA 

  

A Gazeta de Sergipe é um dos expoentes necessários para que possamos compreender as 

transformações socioeconômicas do Estado de Sergipe nas décadas de 1950 e 1960, pois a GS de-

sempenhou bem a função de um meio de comunicação combativo, principalmente no que diz res-

peito à luta pelo desenvolvimento econômico do estado e os combates contra a corrupção. De acor-

do com Ibarê Dantas (1997), a Gazeta de Sergipe nas suas duas fases foi “o jornal mais influente e 

temido da sociedade sergipana” (1997, p.142), principalmente por ser um local onde se tramavam 

jogos políticos. Alguns aliados da UDN, por exemplo, foram duramente criticados e tiveram sua 

imagem comprometida devido às denúncias lançadas pela GS. Um desses políticos foi o governador 

Leandro Maciel (1955-1959), sendo apontado como um “mau governo” tanto nos editoriais, quanto 

em manchetes. 

Seixas Dória compunha o quadro das elites sergipanas, nascido na cidade de Propriá/SE, ini-

ciou os estudos na capital seguindo logo após para Salvador, onde concluiu o ensino médio e para 

Niterói/RJ, onde graduou-se em Direito. Em 1940, após sua formatura, Seixas Dória retornou a 
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Aracaju e assim que chegou foi nomeado Secretário-Geral do município. A sua carreira é iniciada 

com a ocupação desse cargo na administração pública, permitindo-lhe uma visibilidade para a vida 

política, sendo em seguida convidado a compor o quadro da União Democrática Nacional, partido 

pelo qual foi eleito duas vezes enquanto Deputado Federal, sendo também líder do partido na câma-

ra nos dois mandatos38. 

Além de cumprir o cargo de Deputado, coordenou a campanha nacional de Jânio Quadros 

fortalecendo-se ainda mais politicamente. Quando Jânio renuncia, a candidatura de Dória para go-

vernador parece estar ameaçada, pois a UDN indicava apenas os nomes de Luiz Garcia e Leandro 

Maciel. No entanto, Dória não se calou e decidiu, junto a outros companheiros de partido, articular 

uma chapa alternativa apoiada pelo PSB, PSD, PTB e PR. 

 De acordo com os Jornalistas entrevistados, montou-se na redação da GS um verdadeiro 

“esquema” para derrubar Leandro Maciel, também candidato nas eleições de 1962, e eleger Seixas 

Dória que, embora pertencesse inicialmente à UDN, fazia parte da ala mais da esquerda, denomina-

da Bossa Nova da UDN ou ainda cisão de esquerda da União Democrática. A comprovação desse 

fato se dá através da matéria de 31 de outubro de 1961, intitulada A candidatura de Seixas Dória e a 

entrevista de Leandro, na qual alegava-se que: 

 

Quando, no princípio do ano, a GAZETA DE SERGIPE, comentou a possibilidade da 

formação de um esquema partidário para lançamento da candidatura SEIXAS 

DÓRIA [...] houve uma movimentação dentro da UDN leandrista no sentido de apressar o 

lançamento do nome do senhor Leandro Maciel. [...] SEIXAS DÓRIA se projetava como 

um dos líderes do governo janista, com prestígio nacional. Esta evidência o colocava em 

situação privilegiada, reunindo dois fatores importantes [...] atendendo ao forte anseio do 

povo sergipano: um, a Confiança que inspirava às forças de oposição; outro, as grandes 

possibilidades de carrear para Sergipe os benefícios de que tanto carece para a solução 

urgente de graves problemas. [...] Logo o povo sentiu o desejo de conciliação em torno 

de um homem que reunia as melhores condições para realizar um Governo de paz e 

prosperidade em benefício de todos os sergipanos. (Gazeta de Sergipe, 31 de outubro de 

1961, p.2 – grifo nosso). 

 

 A campanha foi construída inicialmente de uma maneira sutil, apresentando entrevistas 

cedidas por Seixas Dória, mostrando seus ideais nacionalistas e enaltecendo-o. Comitês de apoio ao 

candidato surgiam a todo o momento, a exemplo temos a informação do lançamento de dois 

comitês no dia 05 de agosto de 1961: 

Hoje será instalado, numa sala do “Hotel Aracaju”, na rua São Cristóvão, nesta Capital, o 

“Comitê Feminino Pró Seixas Dória” para Governador e amanhã o Comitê Popular do 

bairro Santos Dumont. Com mais êsses dois comitês, continua tendo a maior penetração 

no meio da opinião pública sergipana a candidatura do líder-nacionalista a 

                                                             
38 O primeiro mandato de 1947-1950 e o segundo de 1954-1958. 
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Governador do Estado. Pelas notícias que chegam do interior, trazidas por políticos de 

tôdas as correntes partidárias, a candidatura Seixas Dória em todos os municípios 

sergipanos vem tendo o maior apoio popular, interpretada como a solução ideal para 

os anseios de paz, tranquilidade e progresso do povo sergipano. (Gazeta de Sergipe, 05 de 

agosto, 1961, p.1) 

 

Percebe-se que o periódico de Orlando Dantas enaltecia o candidato Seixas Dória, 

mostrando que o mesmo seria um bom líder para os populares e elites, uma vez que o público leitor 

do jornal estava muito mais ligado às classes sergipanas de um maior poder econômico e 

intelectual, prova disso é a fala de Maria Perpétuo de Socorro, a D. Baby, ao reportar-se às notícias 

da década de 1960. Ela e Augusto Leite eram proprietários do engenho Pedras,  um dos mais ricos 

do estado de Sergipe. Maria relata que ela e o seu esposo liam sempre a Gazeta de Sergipe em busca 

de informações econômicas, sociais e políticas39. 

 

Figura 13: Informações sobre a candidatura de Seixas Dória. Fonte: Gazeta de Sergipe, 06 de agosto de 1961. 

Muitos líderes – fossem estudantis, de sindicatos, ou de outras classes – também prestavam 

a sua solidariedade ao novo candidato. Ainda em 1961, Heribaldo Vieira, à época senador, afirmou 

que “a candidatura do Deputado Seixas Dória, traz uma mensagem de paz à família sergipana” (Ga-

zeta de Sergipe, 29 de dezembro de 1961, p.1). Até as fotografias do candidato veiculadas pelo jor-

nal denotavam a figura dele como sendo o messias. A imagem abaixo, veiculada no dia 06 de agos-

to de 1961, traz Dória com o olhar para o horizonte, cabeça altiva e tendo a perspectiva de baixo 

para cima, como se o fotógrafo quisesse disfarçar a baixa estatura do fotografado. 

 

 

 

                                                             
39 Ver Entrevista concedida à pesquisadora Priscilla Araújo Guarino Silveira, em 04 de maio de 2014. In.: AÇÚCAR 

AMARGO: DONA BABY ENTRE PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES ALIMENTARES (1954-1972). Dissertação de 

Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Sergipe, 2015. 
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Figura 14: Seixas Dória. Fonte: Gazeta de Sergipe, 06 de Agosto de 1961. 

 

 

 Além disso, havia manchetes afirmando a vitória de Dória, um exemplo é a chamada de 30 

de setembro de 1961, intitulada Sucessão em fase decisiva: Seixas Dória hoje em Aracaju. No edi-

torial de 31 de dezembro de 1961, intitulado: Perspectivas de 1962, a figura de Seixas Dória é exal-

tada e tida como certa para vencer as eleições: 

 

Sergipe, denso populacionalmente, torturado pelo subdesenvolvimento econômico, pelas 

injustiças sociais, econômicas e políticas, já traçou os seus rumos, suas diretrizes para con-

quista da paz e da prosperidade. Na figura de um jovem ilustre, inteligente e patriota, 

sinceramente empenhado em contribuir com sua eleição para um clima de ordem e 

trabalho, Seixas Dória, que soube firmar-se nacionalmente pelo caráter e decisão, irá rece-

ber os sufrágios da grande maioria do povo, elegendo-se governador do Estado. (Gazeta de 

Sergipe, 31 de dezembro de 1961:2 – grifo nosso). 

  

As propostas de governo de Dória eram apoiadas nos mesmos pilares das reformas de base 

do governo João Goulart, tendo como principais prerrogativas o combate à miséria e o incentivo da 

Reforma Agrária, segundo Seixas Dória em seu governo “inclui-se a revisão agrária [...] Dedicar-

me-ei com especial interesse, na recuperação econômica, assegurando o preço mínimo a produção e 

facilitando seu transporte para os centros consumidores” (Gazeta de Sergipe, 27 de outubro de 

1961). 

Segundo o periódico em questão, apesar da candidatura de Dória se dar como certa, Leandro 

Maciel e Luiz Garcia ainda tentaram aproximação com o candidato, pois “a única solução para 

UDN sergipana” era o afastamento de Dória do pleito eleitoral. Ao negar a proposta de Maciel e 
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Garcia, Seixas continuava firme em seus propósitos que “caracterizavam a sua candidatura como 

coisa nova para Sergipe” (Gazeta de Sergipe, 1961:1). 

Leandro Maciel, durante o mandato de 1955-1959, por diversas vezes foi chamado de impo-

pular, prepotente, desse modo a GS tinha que apresentar uma imagem diferente da “esperança” para 

a sociedade sergipana, de modo que facilmente se encontrava a denominação de Seixas Dória como 

sendo o candidato das forças populares. 

A campanha de Seixas Dória percorreu todo o interior sergipano e era julgada como “Alta e 

Educativa” e tendo no povo seu maior exponencial de apoio. Um exemplo da iniciativa popular es-

tar ligada à candidatura foi a recepção de Dória ao chegar ao aeroporto Santa Maria em 30 de se-

tembro de 1961, de acordo com o diário, o candidato foi ovacionado e carregado nos braços pelo 

povo. Além disso, a mesma notícia volta a circular em 01 de outubro do mesmo ano, para legitimar 

o candidato como o “salvador” do povo sergipano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Chegada de Seixas Dória no Aeroporto Santa Maria em Aracaju/SE – Fonte: Gazeta de Sergipe, 01 

de outubro de 1961. 

 

Toda a propaganda e apoio oferecidos por Orlando Dantas através de seu veículo de infor-

mação deram resultado, de modo que, Seixas Dória venceu as eleições com 67.514, contra os 

58.825 votos40 recebidos por Leandro Maciel e o “esquema” para eleger Seixas Dória funcionou. 

Ao fazer um levantamento dos editoriais e notícias relacionados ao governo Seixas Dória na Gazeta 

                                                             
40 Informação retirada do artigo: Seixas Dória, Um gênio da palavra. Disponível em: 

http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=123251, acessado em 04/05/2014. 

http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=123251
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de Sergipe, percebe-se que esse veículo de informação definia o governo Doriano como sendo um 

exemplo de “honestidade, clareza nas contas pública e coragem”. 

 A imprensa é um órgão capaz de elevar ou destruir um governo a depender da situação que 

se coloca diante dele. Durante a administração de Leandro Maciel o jornal Gazeta de Sergipe fazia 

as mais diversas críticas, posicionando-se sempre contrário ao governante, fato que refletiu durante 

as eleições de 1962, quando o mesmo é derrotado por Dória. Com a eleição de Seixas Dória – tendo 

sido fruto, em parte, do “esquema” montado na redação da GS –, o jornal toma outra posição diante 

da administração de Dória. Este era frequentemente ovacionado pela Gazeta a qual mostrava sua 

administração como um exemplo para a sociedade e para os ex-governantes. 

 Nas manchetes que envolviam Seixas Dória não era difícil encontrar adjetivos como: cora-

gem, honestidade, exemplo a ser seguido, homem forte, cauteloso, entre outros que o edificavam 

enquanto um dos melhores (segundo o periódico) governadores que Sergipe já teve. A vitória de 

Dória teria sido (para o periódico) uma conscientização do povo que clamava por um novo modo de 

fazer política, ansiando por melhorias no campo socioeconômico. 

 Nos primeiros meses do seu governo era comum serem publicadas matérias sobre as elei-

ções, em maio de 1963 a vitória de 1962 é definida da seguinte forma: 

 

A sua vitória espetacular, não adveio dos recursos financeiros que fluíram das bolsas 

dos contraventores, mas da consciência política do povo, cansado, torturado pelas 

injustiças, pelas misérias, por essa falsa liberdade de morrer aos pouquinhos de fome. Essa 

vitória não poderá ser de Pirro, mas dos sergipanos. Está em suas mãos garantir a unidade 

do seu governo a ação pronta, bemfazeja (sic), capaz de reduzir os desgastes sofridos e, 

partir para aquele destino que abriu ao nosso povo, de realizar um governo progressista, 

honesto, patriótico, enérgico, justiceiro. (Gazeta de Sergipe, 21 de maio de 1963: 2 – 

grifo nosso). 

 

Após as eleições, Seixas Dória realizou viagens de compromissos políticos, ao voltar envia 

sua primeira mensagem para o Legislativo: 

 

A vitória que me coube, mercê de Deus, e da vontade do povo, foi categórica, insofismá-

vel. Venci onde os meus valorosos e sinceros aliados – força e sustentáculo de minha can-

didatura – eram tradicionalmente forte, mas venci, também, algumas vezes, com esplêndida 

categoria em lugares onde meus adversários eram senhores absolutos e assim o demonstra-

ram em elegendo prefeitos, vereadores e fazendo vitoriar outros candidatos aos diversos 

postos eletivos em jogo. (DÓRIA 1963 apud WYNNE, 1973, p. 267 – grifo nosso) 

 

  

 Essa ligação do administrador público com o povo é enfatizada em grande parte das notícias 

publicadas na GS fazendo com que houvesse uma representação positiva do governador para com a 

sociedade, desse modo as classes populares aparecem a todo o momento como apoiadora desse go-
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verno, no dia 3 de maio de 1963 temos a seguinte manchete: “Trabalhadores dispostos a formar su-

porte popular do governo”. 

 Quando o Governador viajava para resolver quaisquer situações referentes à sua administra-

ção, os jornalistas da Gazeta faziam questão de enfatizar sua ligação com o povo, em uma de suas 

viagens para o Rio de Janeiro para sanar problemas referentes à saúde eis o que a GS publica: “Hoje 

chegarão do Rio 30 mil doses de vacinas contra a paralizia(sic) infantil, enviadas pelo governador 

Seixas Dória, que em Guanabara se dedica à solução dos problemas imediatos da nossa gente.” 

 Além de mostrar que o governo estava sincronizado com o povo, era evidente a necessidade 

de enfatizar a ligação sociedade-governo. Mostrando que o povo estava sentindo-se satisfeito em 

manter esse diálogo não só com Dória, como também com as reformas de base – um dos pilares da 

campanha doriana – uma máxima dessa afirmativa é a notícia de 10 de maio referente à visita da 

Frente de Mobilização Popular41 a Sergipe: 

 

Grande multidão concentrou-se ontem no Centro Operário de Sergipe, para ouvir as 

palavras dos caravaneiros da Frente de Mobilização Popular [...] Todas as camadas 

populares estavam representadas na multidão que abarrotou o salão de festas do Centro 

operário. (Gazeta de Sergipe, 10 de maio de 1963: 1). 

 

A tentativa de mostrar que Dória buscava o apoio e participação popular na Assembleia, se 

dá a todo momento, quer em matérias isoladas como a dos primeiros dias de janeiro de 1964, que 

ressaltava a ligação do governador com o povo, alegando que “[...] o Governador Seixas Dória, [...], 

procurará esclarecer o povo sobre os objetivos dos citados projetos, afim de obter apoio popular 

para a execução, caso sejam aprovados”. (Gazeta de Sergipe, 12 de janeiro de 1964, p.1). Fosse na 

coluna Dia-a-Dia no Olímpio Campos, veiculada através da Gazeta a partir da posse de Seixas 

Dória, foi um outro indicativo da tentativa de proximidade do governo com o povo, além dos 

pronunciamentos realizados através da emissora Difusora, pertencente ao Estado. Evidente que nem 

a imprensa escrita, nem a falada conseguiam chegar a todas as fileiras sociais, uma vez que naquele 

                                                             
41 De acordo com Marini, Ruy Mauro. in: Ferreira, Jorge (2004), disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882004000100008&script=sci_arttext, a Frente de Mobilização Popular 

foi um “parlamento das esquerdas”, e “ali estavam reunidas as principais organizações de esquerda que lutavam pelas 

reformas de base. A FMP esforçava-se para que João Goulart assumisse imediatamente o programa reformista, 

sobretudo a reforma agrária, mesmo à custa de uma política de confronto com a direita e os conservadores, incluindo o 

Partido Social Democrático — PSD. Ao mesmo tempo, procurava se impor como força viável às reformas diante das 

posições do PCB, interpretadas como moderadas”. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882004000100008&script=sci_arttext
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momento o número de analfabetos no Nordeste era alto, chegando a 59,32% em 196042 e nem todas 

as casas possuíam o aparelho transmissor de rádio. 

Era indispensável, tanto para o jornal quanto para o governo, que a sociedade percebesse a 

importância e, além de tudo, o apoio por parte das classes trabalhadoras às Reformas de Base, 

mostrando principalmente que estas estavam pautadas na democracia: 

 

Hoje o sistema democrático anda aos impulsos de suas greves de suas atitudes políticas 

pelas reformas de base, com a presença do povo nas praças públicas, não obstante os 

gritos dos conservadores reacionários, atrabiliários, [...] Democracia só funciona sob 

pressão. Reformas só se processam pela força das lutas populares. Ninguém cede 

privilégios sem lutas, é da essência do sistema. (Gazeta de Sergipe, 25 de maio de 1963: 2 – 

grifo nosso) 

 

 A participação popular é enfatizada a todo o momento, como também a presença de Seixas 

Dória em reuniões com sindicatos e trabalhadores. Por mais que houvesse críticas da oposição, 

liderada pela UDN fazendo uso da Rádio Liberdade, o governo Dorista mantinha a sua imagem 

positiva, por conta das notícias veiculadas por seu aliado Orlando Dantas através da Gazeta. O 

desenvolvimento econômico do estado também era assunto pontual no periódico, mostrando que o 

administrador era aberto a discutir seu planejamento com os outros políticos: 

 

Governo convoca Deputados para debater planejamento. [...] O governador Seixas 

Dória, segundo revelou aos seus auxiliares imediatos, está convencido de que é inadiável a 

adoção de medidas concretas visando o planejamento do desenvolvimento econômico 

do Estado, sem o que haverá condições para a realização de uma profícua obra 

administrativa.(Gazeta de Sergipe: 21 de maio de 1963: 1) 

 

 Todavia, esse diálogo só se mostrava possível com os seus aliados, pois não se percebe, ao 

menos nas fontes pesquisadas, um intermeio entre os partidários da oposição e da situação. Com a 

criação do Banco de Fomento do Estado, o periódico deixa claro que Dória preocupava-se também 

com o social uma vez que constrói a Cidade dos Menores, Cidade dos Funcionários, buscando com 

isso diminuir as disparidades sociais, bem como organizar um local onde os menores abandonados 

                                                             
42Índices encontrados no Relatório da SUDENE 

http://www.sudene.gov.br/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI7MjAxMi8wNS8xMC8xN18xOV81MF8zNDNfRGV

zZW1wZW5ob19FY29ub21pY29fZG9fTkUucGRmBjoGRVQ/Desempenho%20Economico%20do%20NE.pdf, 

acessado em 10 de setembro de 2014. 

http://www.sudene.gov.br/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI7MjAxMi8wNS8xMC8xN18xOV81MF8zNDNfRGVzZW1wZW5ob19FY29ub21pY29fZG9fTkUuc
http://www.sudene.gov.br/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI7MjAxMi8wNS8xMC8xN18xOV81MF8zNDNfRGVzZW1wZW5ob19FY29ub21pY29fZG9fTkUuc
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pudessem ter assistência social, médica e educativa43.Todavia, a Cidade dos Menores não foi um 

projeto criado no governo Dorista, de acordo com Alessandra Barbosa Bispo (2009, p. 14) “A 

Cidade de Menores Getúlio Vargas” foi inaugurada em 1942, durante o governo do coronel Augusto 

Maynard Gomes” na cidade de Nossa Senhora do Socorro, contudo, entra em declínio em 1954. 

Durante o governo de Seixas Dória há uma retomada na Cidade de Menores, construindo-se 

pavilhões “para o internamento de menores transviadas do sexo feminino” (Idem, p.108) no Bairro 

Grageru, mudando a localização das unidades de internamento deixando-as mais próximas ao 

centro da cidade de Aracaju. 

 Para o periódico o único governo capaz de elevar Sergipe a um patamar de desenvolvimento 

seria Dória, por ser um homem imaculado. É perceptível, todavia, que não era unânime a aceitação 

do governo, uma vez que os profissionais da educação reclamavam a todo o tempo dos vencimentos 

salariais pagos naquele governo. Em matéria de 31 de outubro de 1963, Dória afirma quererem os 

professores salários mais altos do que o estado poderia pagar. Os questionamentos e críticas 

advindas do jornal para com o Sr. Seixas Dória restringem-se ao campo econômico e agrário, as 

demais áreas são pouco mencionadas e até esquecidas. 

 As matérias não podem ser consideradas como objetos isolados, sem nenhuma pretensão, 

uma vez que a sua materialidade, consiste na própria ideia de influência, por tal motivo não 

podemos ler as notícias favoráveis ao governo dorista como verdades, uma vez que havia um 

interesse em propagar uma administração perfeita e preocupada com o social. Ao ocorrer a 

inauguração do Banco do Estado, lança-se um editorial intitulado Mobilização de Riqueza, em 31 

de dezembro de 1963, nele observamos quão comprometido com o governo dorista encontra-se a 

Gazeta, uma vez que, ao falar da instalação pública, alega que foi o momento mais oportuno de 

haver a instalação de um Banco do Estado, pois “surge esse instrumento de mobilização de riqueza 

numa hora decisiva para o Estado pelas condições ideais de seu governo descompromissado de 

subalternidade política, de vinculações eleitorais deprimentes ao processo desenvolvimentista” 

(Gazeta de Sergipe, 31 de dezembro de 1963, p.2). 

Sem embargo, não era uma opinião unânime, uma vez que alguns correligionários da UDN 

qualificavam a candidatura de Dória como sendo “Fruto de um erro político”, alegando ainda que o 

governador passava mais tempo viajando do que em terras sergipanas, sendo Celso Carvalho – o 

seu vice –, mais governante que o próprio. (WYNNE, 1973), é salutar identificar que o autor J. 

Pires Wynne foi favorável ao Golpe civil-militar e estava alinhado à ala mais conservadora da 

UDN. 

                                                             
43Informações encontradas em: Cidade dos menores – Gazeta de Sergipe, 20 de dezembro de 1963, p. 2 
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 Todavia, as notícias veiculadas pela própria Gazeta nos fazem perceber como o diretor do 

jornal, o Sr. Orlando Dantas, beneficiou-se com o governo dorista, uma vez que, ao ocorrer a 

inauguração do Banco do Fomento em janeiro de 1964, o Diretor do periódico é eleito o Presidente 

do Banco, deixando o cargo após o Golpe de1964, quando faz a renúncia, ficando poucos meses à 

frente do banco, pois havia tomado posse em 02 de janeiro do mesmo ano. Na cerimônia de posse 

fez um pronunciamento alegando que o Banco de Fomento não contará com ideologias partidárias, 

dizia que o Banco de Fomento “[...] não sofrerá influência política partidária e será uma entidade a 

serviço do progresso de Sergipe.” (Gazeta de Sergipe, 05 de janeiro de 1964, p.1). 

 A relação mantida entre Orlando Dantas e Seixas Dória era de proximidade e cumplicidade, 

não apenas no campo político, como também no campo pessoal, o que pode explicar as constantes 

matérias de tendências positivas sobre o governo de Dória, bem como a escolha de cargos de 

confiança para o proprietário da Gazeta. A fotografia abaixo foi um registro do dia 02 de janeiro de 

1964, onde podemos observar Seixas Dória e Orlando Dantas lado a lado, na inauguração do Banco 

de Fomento. Dória aparece realizando o discurso, com o terno mais escuro, e Dantas, fazendo o uso 

de óculos o observa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 16: Inauguração do Banco de Fomento de Sergipe. Fonte: Gazeta de Sergipe, 03 de janeiro de 1964, p.1 

 

Devido à relação de proximidade de ambos não era de se estranhar a ressonância de elogios 

para com o governo de Dória por parte da Gazeta, afinal para criticar e fazer oposição bastava a 

Rádio Liberdade, pois esta era a voz da UDN, e através do seu radialista Silva Lima faziam as 

apreciações do governo Dória, buscando sempre desqualificá-lo. A Gazeta de Orlando Dantas, por 
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sua vez, buscava prestigiar o governo dorista, alegando ter sido o melhor e mais comprometido dos 

governantes sergipanos. 

As promessas de governo foram cumpridas em parte, levou escolas para as cidades mais 

distantes. Conquanto, não buscou a valorização dos profissionais da educação, algo que aos poucos, 

foi amenizado pelo maior órgão da imprensa escrita em Sergipe naquele momento. Observa-se que 

mesmo quando são notícias penosas para o governo – como a greve dos professores secundaristas – 

o diário tenta imputar uma característica positiva do governo, pois na manchete publicada em 10 de 

agosto de 1963 na qual os professores secundaristas ameaçam entrar em greve, o jornal deixa claro 

que o governador não liberou o aumento salarial dos secundaristas, pois pretendia elevar a classe 

das professoras primárias que “recebiam reles 6.500 cruzeiros, contra os 20.000 mil cruzeiros dos 

secundaristas”. As reformas educacionais eram tema constante nesse governo, principalmente ao se 

tratar das reformas de Base. 

A todo o momento Dória colocava-se favorável tanto ao governo janguista, quanto às 

reformas sociopolíticas e educacionais empreendidas pelo presidente, por tal motivo foi alvo de 

duras críticas da oposição. Infelizmente a literatura sobre o Governo de Seixas Dória e seus feitos é 

escassa, o que talvez se justifique devido ao curto tempo em que passou à frente do governo, 

todavia, os feitos lançados pelo mesmo foram de fundamental importância para o desenvolvimento 

do Estado naquele momento. 

Evidente que o governo de Seixas Dória foi laureado pelo periódico, pois como em qualquer 

governo também havia críticas, todavia, essas passavam longe do jornal de Orlando Dantas, sendo 

atribuídas através da Rádio Liberdade, o que discutiremos na próxima seção. Isso ocorreu, e ainda 

ocorre, por conta do papel da mídia, seja ela falada ou escrita, pois eles se põem à serviço e aos 

interesses de quem os controla (RAMONET, 2013), sendo um aliado dos poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo, a depender de quem estivesse encabeçando o processo governamental. 

De acordo com Pascual Serrano (2013), a mídia consegue esse alcance no sentido de 

qualificar ou derrubar um governo, para ele “o governo tem a oposição, os empresários têm os 

sindicatos, as empresas têm as associações de usuários” (p.73), mas para o midiático não há nenhum 

tipo de apoio além dele mesmo, se publica as informações e notícias de acordo com quem o 

financia. No caso da Gazeta, por mais que não recebesse influência direta de Seixas Dória, estava 

posta para representar os interesses de seu proprietário: Orlando Dantas, que tinha grande interesse 

na vitória de Dória. 

A vida política de determinada sociedade também pode ser analisada através da proposta 

midiática, como elucidamos neste trabalho, pois a opinião – por mais parcial que seja -, está 

prestando um serviço de informação sobre determinado tema e cabe ao pesquisador buscar 
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compreender o contexto daquele comunicado e a quem está servindo o meio de comunicação 

consultado. Cada uma das ferramentas midiáticas desempenha a função de servir a uma 

determinada classe ou elite política para ter os seus anseios divulgados, defendidos e propagados. 

 

II – “A VOZ INVISÍVEL”: O RÁDIO E A PRÁTICA POLÍTICA EM SERGIPE 

 

– Nessa rádio eles dizem essa coisa de “cultura” e palavras di-

fíceis, por exemplo: o que quer dizer “eletrônico”? 

Silêncio. 

– Eu sei, mas não quero dizer. 

– Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim: 

tic-tac-tic-tac-tic. A rádio Relógio diz que dá a hora certa, cul-

tura e anúncios. Que quer dizer cultura? 

 

(A Hora da estrela – Clarice Lispector) 

 

 

 O alvorecer do século XX trouxe diversas novidades para o mundo as quais modificaram o 

modo do homem ver e ser visto e, dentre elas, estão os meios de comunicação. Estes, por sua vez, 

redesenharam o modo de se fazer política, bem como o modo de ser político. Nas primeiras décadas 

do século XX o rádio ganha tamanha força e passa a ser um dos protagonistas das campanhas 

políticas, tendo como aliado a imprensa escrita. Essa, todavia, não alcançava a todos, uma vez que 

parte dos eleitores eram analfabetos. Já o rádio, por mais que não existisse em todas as casas por seu 

alto custo, conseguia chegar a uma parcela mais abrangente da sociedade, conseguindo assim, 

influenciar as decisões políticas. 

Comumente os trabalhos apresentados sobre as mídias e, principalmente, sobre o rádio, 

inscrevem-se na categoria da história cultural, por ser um campo de diversas possibilidades, capaz 

de aglutinar objetos e fontes das mais diferentes vertentes. José D'Assunção Barros (2003) 

considera que essa corrente historiográfica inclui objetos tanto culturais, quanto materiais, 

considerando o que essas imagens, textos, dentre outros, terão para dizer sobre o homem, a 

sociedade e as condições nas quais foram produzidos e o meio no qual circulou. 

Marialva Barbosa no prefácio do livro Mídia Sonora (2009) enfatiza essa relação da mídia 

com a história cultural. De acordo com essa autora, essas ressignificações que são dadas aos meios 

de comunicação, principalmente os sonoros, se inscrevem em um mundo cultural, para ela “Falar 

em história da mídia sonora, portanto, é referir-se ao complexo sistema de comunicação [...] em 

torno de universos culturais comuns” (2009, p.13). 
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Todavia, neste trabalho entende-se o Rádio como um objeto da nova história política. René 

Rémond (2003) entende os meios de comunicação e o mundo político como objetos que se 

influenciam mutuamente. Compreendendo as mídias aqui como espaços de poder, uma vez que 

percebemos que esses recintos são entendidos como meios influenciadores e que mantêm com a 

sociedade relações de força e poder nas quais a parte mais fortalecida é a mídia, por conta dos 

apoios recebidos da esfera pública e privada, principalmente no que diz respeito à escolha de 

políticos e a legitimação de regimes, através da opinião pública. 

Todavia, o estudo da política através dos meios de comunicação é algo recente, data da 

renovação da chamada historiografia política que se deu a partir do pós-guerra quando o político 

passou a ser visto não apenas como o Estado e seus representantes, mas como as ações que 

envolvem a sociedade, administradores públicos, meios de comunicação, educação e o próprio 

ambiente familiar do indivíduo. As mídias também se reestruturam, passando a fazer um jornalismo 

voltado ao político e graças a essa reformulação “os cidadãos se sentem mais membros de um corpo 

político” (RÉMOND, 2003, p. 25), pois o audiovisual e a imprensa escrita passam a inseri-los no 

cotidiano do Estado, através de reportagens e notícias. 

No entanto, lançar o olhar político através dos meios de comunicação está envolto por 

alguns estorvos. De acordo com Jeanneney (2003) as dificuldades do trabalho com os meios de 

comunicação perpassam tanto a diversidade e dispersão dos objetos, quanto a conservação precária, 

na maioria das vezes, das imagens e sons produzidos por emissoras de radiodifusão. Explica-se, 

portanto, a ausência de muitas fontes referentes à Rádio Liberdade, uma vez que poucos são os 

registros arquivados sobre essa emissora, pois não se tinha o hábito de salvaguardar a memória, 

nem de construir um banco de dados capaz de servir como local de e para estudiosos sobre o tema. 

Por mais que haja essa dificuldade em fazer estudos referentes à mídia, os historiadores não 

se devem furtar em fazê-los, uma vez que a imprensa se torna responsável, em certa medida, por 

formar a opinião pública. De acordo com Manuel Castells (2009), “o canal de comunicação mais 

importante entre o sistema político e os cidadãos é o sistema dos meios de comunicação de massa”44 

e através deles é que se apoia a opinião pública. Esta, por sua vez, não é algo que existe de maneira 

concreta, mas algo solúvel que está contido na esfera pública. Habermas (2003, p.92) define a 

esfera pública como “uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 

opiniões”, não sendo, portanto, uma instituição ou organização, mas o que se fala e se pensa sobre 

tal, sendo a opinião pública a principal maneira de pensar e propagar essa esfera. 

                                                             
44Tradução nossa: “El canal de comunicación más importante entre el sistema político y losciudadanos es el sistema de 

los médios de comunicación de masas”. In: CASTELLS, Manuel. Comunicación, poder y contrapoderenla sociedade 

red (I). In: http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=74.htm, acessado em 

05 de outubro de 2014. 

http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloautorinvitado.asp@idarticulo=1&rev=74.htm
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As mídias são cooptadas pelos partidos e mercado econômico, devido à influência que 

exerce sobre a sociedade numa tentativa de controlar o que é produzido, uma vez que as notícias 

não são de fato o que aconteceu, mas um relato sobre o acontecido (DARTON, 2001), podendo ser 

manipulado a partir dos interesses de quem e para quem se fala, pois em nossa sociedade a política 

é basicamente política midiática45, pois há uma preocupação em moldar a opinião pública, 

construindo-se uma barreira capaz de neutralizar a hostilidade da sociedade para com os feitos dos 

governantes. Por esse motivo, acabam transformando-se em meio complementar para partidos 

políticos e grandes elites, e o que era um contra poder passa a ser um poder complementar. Não 

mais preocupada com a imparcialidade, como defende os pilares midiáticos, mas envolta de 

predileção por um partido, por uma elite, por um sistema de governo capaz de mantê-la viva. 

O contra poder, entendido aqui a partir de Castells (2009), foi definido como sendo “a 

capacidade de um ator social de resistir e desafiar as relações de poder institucionalizadas”, como 

ocorreu por muito tempo com os meios escritos e falados no Brasil e no mundo, que surgiram para 

dar voz a uma população, sendo o principal inimigo do Estado no que concerne a formação de 

sublevações contra as figuras públicas. 

Para Castells (2009) a mídia e a informação se constituíram, desde muito, como fontes 

fundamentais de poder e contra poder, de dominação e mudanças sociais. E através dessas relações, 

entre político e mídia que é composta a esfera pública e as elites formadoras das mídias, que 

encontramos o que podemos definir como poder. De acordo com Francisco Falcon (2012), o poder é 

algo plural e emana a partir de uma relação social concebida eventualmente, sendo a política a 

principal forma de efetuá-lo. O poder não é concebido como um exercício cotidiano, mas como uma 

relação, se dando de maneira abstrata, pois ao mesmo tempo em que não podemos definir um dono 

para ele, sabemos quem não o possui, conforme afirma Foucault. “O Poder representa um campo de 

lutas, pois muitos são os interessados nele, todos querem manipular” (FOUCAULT, 1995) 

 Evidente que na atualidade esse quadro tornou-se mais complexo devido à enormidade de 

informações e ao fluxo com o qual as notícias são produzidas o que se deve, em grande parte, à rede 

mundial de computadores. Mas mesmo em uma sociedade na qual a informação se alastra como 

pólvora, conseguimos observar essas relações sendo transmitidas, pois ambos os lados (mídia e 

esfera política) possuem trocas a serem feitas. A mídia quer informar, e a esfera política quer 

manipular esta informação para não ser contrária à ela, observamos, outrossim, uma relação clara de 

poder. Essas personagens só convivem, pois há uma nítida mutualidade, na qual ambas deverão 

trocar algo, caso contrário não poderão empreender a relação de poder, “isto é, uma relação de força 

                                                             
45Tradução nossa: “Es nuestra sociedade, la politica es basicamente politica mediática” (IDEM) 
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de que não é possível para qualquer uma das partes em presença, retirar, mas na qual ninguém pode 

estar privado”. (CARDOSO, 2012). 

 Além disso, esse poder transmitido através do meio radiofônico se inscreve no modelo de 

análise de Foucault (1975), entendido como algo capaz de transmitir um saber de qualquer ordem: 

 

Essas relações de “poder-saber” não devem ser analisadas a partir de um sujeito de 

conhecimento que seria ou não livre em relação ao sistema de poder; mas é preciso 

considerar ao contrário que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades 

de conhecimento são outros tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber 

e de suas transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do conhecimento que 

produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que 

o atravessam e o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do 

conhecimento. (FOUCAULT, Michael. 1975, p. 30) 

 

 

Dessa maneira, consideremos os espaços simbólicos e midiáticos como locais nos quais o 

poder-saber são produzidos, servindo não apenas para informar e divertir, mas também influenciar a 

vida sociopolítica de uma determinada sociedade. Nos períodos ditatoriais percebemos quão 

significativo são os sistemas semióticos, pois são os primeiros a serem postos sob vigilância, para 

que não haja oposição e assim se possa fazer votar em seus projetos sem nenhum tipo de 

desaprovação popular. 

Cardoso (2012, p.43) corrobora com Foucault ao dizer que “o poder não serve somente para 

reprimir, mas também para organizar a trama social”, pois os detentores desse poder acabam 

estratificando a sociedade. A discussão aqui proposta perpassa a compreensão dos espaços 

midiáticos em Aracaju, enquanto formadores de opinião e locais de disputas sociais e políticas a 

partir da Gazeta de Sergipe e da Rádio Liberdade. 

 Trabalhar com a mídia, em suas mais diversas formas, nos traz a possibilidade de 

compreender a História política do Brasil, pois a partir dela é possível atinar qual a função do Rádio 

nessa nação e a maneira com a qual ele pode servir como instrumento de entretenimento e difusor 

de opiniões. Além de ser um aparato político nos mais diversos modelos governamentais e, 

principalmente, nas ditaduras, pois se converte como catalisador e transmissor de ideologias. 

 

1 – A Radiodifusão no Brasil e em Sergipe 

A história do rádio no Brasil é recente, entretanto não o é a vontade de implantá-la. Em 1892 

o Padre Roberto Landell de Moura iniciava as suas experiências nas cidades de Campinas e São 

Paulo, fazendo a transmissão de voz humana ser o seu principal invento. Embora pioneiro, não foi 

reconhecido no Brasil. Os inventos de Landell receberam cartas de patente nos Estados Unidos, mas 

o governo brasileiro pouco se mostrou interessado no que Landell tinha a oferecer. 
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 Com a falta de interesse dos brasileiros, Landell perdeu o título de pioneiro para o italiano 

Gugliemo Marconi. Nascido em Bolonha, esse italiano dedicou-se à Física e aos inventos de Hertz, 

mas também não foi na sua cidade natal que recebeu o apoio necessário e sim na Inglaterra, dessa 

maneira fez a sua primeira transmissão radiofônica transatlântica em 1901, conforme comenta Ma-

galy Prado (2012). 

 Ethevaldo Siqueira (2007) acentua ainda a importância do invento de Marconi, pois a partir 

dele o mundo estaria inserido no que Marshall Mc Luhhan chama de aldeia global, possibilitando a 

comunicação intercontinental, passando a ser o meio de comunicação mais popular da primeira me-

tade do século XX, Prado (2012). Pensar que nem todos possuíam acesso ao rádio é quase impossí-

vel, entretanto, os aparelhos eram muito caros e só chegavam às elites, nesse início de suas ativida-

des. 

 Reynaldo Tavares em Histórias que o rádio não contou – Do Galena ao Digital (1997) elu-

cida que a primeira transmissão ocorrida no Brasil foi em 1922 com o centenário da Independência, 

de acordo com ele: “O discurso do então Presidente da República Dr. Epitácio da Silva Pessoa che-

gou ao grande público por intermédio de um sistema de ‘Telefone Alto-Falante’” (1997, p. 47), os 

receptores haviam sido instalados na Praia Vermelha, enquanto os transmissores no Alto do Corco-

vado pela Westinghouse Electric46. 

 Após a primeira transmissão a estação continuou instalada no mesmo local e, conforme Ta-

vares (1997) foi encampada pelos Correios e Telégrafos até o surgimento da Sociedade Rádio do 

Rio de Janeiro, com irradiações regulares, sobre a bolsa de açúcar e café, previsão do tempo, algu-

mas apresentações musicais. 

 Apaixonado por tecnologia e encantado pela radiofonia, o Professor Edgard Roquette Pinto 

lança em abril de 1923 a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro SPE, chamada posteriormente de PRA-

2 Tavares (1997) comenta que a PRA-2 foi, inicialmente, instalada na Livraria Científica Brasileira 

e após um mês foi transferida “para a Escola Politécnica e, dali, para o 6º andar da Casa Guingle, 

onde operou experimentalmente com um transmissor PEKAM de 100 watts” (1997, p. 51). 

 A primeira rádio do Brasil (ao menos a que se tem registro) tinha um caráter educativo e de-

veras cultural, o objetivo era “Trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso 

do Brasil”, conforme consta em Prado (2012, p. 52). Embora a proposta fosse muito significativa o 

objetivo de Roquette Pinto não foi alcançado, pois naquele momento o aparelho radiofônico era 

muito caro e só as elites tinham o poder de compra desse meio de comunicação. 

                                                             
46Criada em 1869, sob o nome de Westinghouse Air BrakeCompany, por George Westinghouse Jr, foi uma das 

primeiras empresas a explorar comercialmente os geradores e energia. Disponível em: 

http://www.dee.ufrj.br/Museu/westinghouse.html. Acessado no dia 12 de maio, 2014.  

http://www.dee.ufrj.br/Museu/westinghouse.html
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 Com a ascensão do rádio a partir de 1930, devido ao momento político em que o mundo vi-

via, e ao barateamento para instalação de emissoras, essa tecnologia acaba chegando à Sergipe, to-

davia falar desse meio de comunicação em terras sergipanas não é uma tarefa fácil, uma vez que 

poucos são os estudos desenvolvidos sobre o tema. Um dos mais aprofundados é o de Dilton Ma-

ynard, que em sua dissertação de mestrado A arma retórica: o uso político do Rádio em Sergipe 

(1939-1945), defendida em 2003, traça um panorama do Rádio em Sergipe e da sua utilização para 

os meandros políticos no período do Estado Novo, tendo como principal objeto a Rádio Difusora, 

hoje Rádio Aperipê, que servia ao estado. 

 Além deste, há um trabalho de conclusão do curso de Rádio e TV, defendido por Ana Paula 

Medeiros de Araújo (2008), sob a orientação da Professora Juliana Almeida, tratando da atuação do 

radialista Santos Mendonça na radiodifusão sergipana, através do programa Calendário, veiculado 

inicialmente na Rádio Liberdade e já na década de 1970 atuava na Rádio Cultura de Sergipe. 

 A década de 1930 é o momento no qual há uma consolidação do rádio não apenas no Brasil, 

como também na América Latina. Com o Governo de Vargas há um incentivo à produção radiofô-

nica, pois se acreditava, de acordo com Dóris Fagundes Haussen (1997), que o rádio se transforma-

va em um elemento de unificação nacional e seria impossível transformar o país em nação sem criar 

essa cultura nacional, que seria gestada através das emissoras radiofônicas. 

 A partir dessa consolidação, os homens passam a ter nos meios de comunicação uma forma 

de extensão de si. Nas suas residências, a caixinha falante criava um ar de intimidade doméstica, 

passando a fazer parte do cotidiano e ambiente familiar. Foi a partir desse momento também que 

houve o aumento do número de rádios no Nordeste. Se antes contava-se apenas com a Rádio Clube 

de Pernambuco (1931), passou-se a ter rádios no Ceará, em Campina Grande, Salvador, Aracaju. A 

Rádio Clube de Pernambuco escreveu seu nome na história dos meios de comunicações brasileiros 

de maneira exemplar. Foi dele a primeira transmissão de futebol ao vivo, ocorrida em 1931, tendo 

como narrador Abílio de Castro. 

 No Ceará a primeira emissora foi inaugurada em 1934 e de acordo com Francisca Rodrigues 

e Eroltides Silva (2009) por muito tempo a sua utilização esteve ligada apenas a pequenas camadas 

da sociedade tanto devido ao alto custo dos aparelhos, quanto ao baixo alcance da emissora cearen-

se e só a partir de 1941, com a instalação de novos equipamentos se consolida o rádio nas terras ce-

arenses. De acordo com Rodrigues e Silva (2009, p. 109), Dummar, o proprietário da emissora esta-

va interessado em ampliar o seu público consumidor: 

 

As novidades não se resumiam apenas à chegada da nova tecnologia, Dummar resolveu 

inaugurar “programas de vivo interesse”, tendo como meta popularizar o meio para 
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conseguir captar parcelas ainda intocadas de público das mais variadas idades e classes 

sociais. Nesse contexto, foram inseridos os programas de entretenimento com ênfase na 

cultura local, na cultura erudita e, neste momento, na cultura de massa advinda da Rádio 

Nacional, que fazia repercutir o que a modernidade ditava nas rádios internacionais. 

 

 

 Em Campina Grande os programas de auditórios faziam parte do divertimento das pessoas, 

como bem acentua Antônio Clarindo Souza (2006). Souza (2006, p. 24), assinala ainda que: “O 

rádio talvez tenha sido o mais democrático aparelho de comunicação já colocado à disposição do 

ser humano [...]”, pois atingia a ricos e a pobres, mesmo quando esses ainda não possuíam acesso, 

através dos retransmissores colocados em praça pública, além disso até os analfabetos podiam ter 

acesso a cultura e informação através das mensagens chegadas por meio da voz invisível. 

Os primeiros passos da radiofonia em Sergipe se dão com a chegada da rádio difusora PRJ-

6, hoje Rádio Aperipê, em 1939, no governo de Eronides de Carvalho no contexto da consolidação 

das emissoras em todo o território nacional. De acordo com Jairo Alves de Almeida, radialista 

sergipano atuante na área desde a década de 1960, a rádio surgiu como uma necessidade do governo 

de difundir os seus feitos e de aproximar-se da população, ainda de acordo com ele antes da 

implantação da Difusora “o governo divulgava numa rádio amadora que existia no fundo do 

Palácio, mas foi denunciado ao governo federal porque ele estava praticando um ato ilícito e não 

podia divulgar as ações do governo numa rádio amadora que era mais pra comunista”47, sendo 

contrário aos aspectos ideológicos do governo Vargas. 

A difusora contava com bons programas, mas com um público restrito, pois conforme 

assinala Maynard (2006, p.81) “de nada adiantariam bons programas sem ouvintes. Embora 

contasse com algumas casas comerciais que já realizavam a venda de rádios-receptores, no final dos 

anos 30, Aracaju e as demais cidades sergipanas não eram fartas nesses aparelhos”, uma vez que 

eram caros, não conseguindo alcançar o bolso de todos os sergipanos. Os modelos de rádio eram 

variáveis, existia o modelo Galena, os quais eram montados pelo próprio ouvinte “com a utilização 

de cinco pequenas peças: cristal de galena, indutor, condensador variável de sintonia e fones de 

ouvido.” (CABRAL, 2006, p.9), eram modelos de baixa potência, devido a sua forma rudimentar, 

como podemos observar na imagem abaixo: 

 

 

 

                                                             
47 Entrevista concedida à autora, na sede da Rádio Cultura em 10 de novembro de 2014. 
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Figura 1: Galena Artesanal. Fonte: http://www.classicosdaradio.com/, com acesso em 15 de novembro de 2014. 

 

 

Mas, alguns aparelhos já eram comprados prontos, sem precisar montar tendo a Philips um 

dos principais mercados de venda desses produtos. Eram resistentes, possuíam uma bela aparência, 

mas mesmo assim, não conseguiam um desempenho satisfatório no tocante a propagação do som 

em alta potência. Devido ao papel que desempenhava era comum vizinhos se aglutinarem nas casas 

dos que possuíam a “caixa mágica” para ouvir a voz invisível ecoar. Era através dessas ferramentas 

que se sabia os acontecimentos do Brasil e do mundo, que se ouviam as novelas e construía-se um 

imaginário dessas personagens. 

E a Rádio Aperipê estava inserida nesse contexto, do imaginário, dos programas de 

auditório, do local onde a música era produzida e levada de casa em casa, de bairro em bairro, uma 

disseminadora de cultura. De acordo com Maynard (2006) 

 

Em seus primeiros anos, a programação da Aperipê apresentava tangos, sambas, maracatus, 

valsas, fados, rumbas, foxes, frevos, marchas, choros e canções orfeônicas. Única emissora 

do Estado, a PRJ-6 tinha que atender os gostos musicais distintos. Embora diferentes nas 

temáticas e formatos [...] havia unicidade no teor pedagógico que atingia a maioria dos 

programas da PRJ-6 (MAYNARD, 2006, p. 84) 

 

Os ritmos reproduzidos na PRJ-6 eram, na maioria das vezes, nos programas de auditório 

com bandas ao vivo e ao longo de sua história diversos foram os artistas que chegaram a participar 

trazendo a sua voz para os palcos e receptores sergipanos. Luiz Gonzaga e Emilinha Borba, por 

exemplo, chegaram a fazer shows na Difusora, mostrando como grandes nomes nacionais 

chegavam aqui por meio da PRJ-6. 

 

http://www.classicosdaradio.com/
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Figura 2: Luiz Gonzaga em apresentação para a PRJ-6 na década de 1950. 

Fonte:http://audiografia.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A cantora Ângela Maria e o radialista Santos Mendonça no Programa Calendário Fonte: 

http://audiografia.blogspot.com.br/ 

http://audiografia.blogspot.com.br/
http://audiografia.blogspot.com.br/
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Essa participação massiva de artistas nacionais em rádios locais é justificada pela função das 

emissoras naquele momento, pois “o rádio tinha finalidades educativas e culturais e a publicidade 

era proibida” (PRADO, 2012, p. 58). Todavia, manter os programas de auditório, a vinda de artistas 

nacionais e o quadro de pessoal trabalhando nas emissoras era dispendioso. O Decreto-Lei 21.111, 

do ano de 1932, foi um ganho significativo no que diz respeito a cobrir as despesas das emissoras, 

pois através desse decreto estava permitida a propaganda a partir daquele momento, contudo de 

maneira bastante sistematizada. Conforme o decreto: 

 

Art. 73. Durante a execução dos programas é permitida a propaganda comercial, por meio 

de dissertações proferidas de maneira concisa, clara e conveniente à apreciação dos ouvin-

tes, observadas as seguintes condições: 

a) o tempo destinado ao conjunto dessas dissertações não poderá ser superior a dez por cen-

to (10%) do tempo total de irradiação de cada programa; 

b) cada dissertação durará, no máximo, trinta (30) segundos; 

c) as dissertações deverão ser intercaladas nos programas, de sorte a não se sucederem ime-

diatamente; 

d) não será permitida, na execução dessas dissertações, a reiteração de palavras ou concei-

tos. (Decreto-Lei nº 21.111, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-

498282-publicacaooriginal-81840-pe.html, acessado no dia 15 de maio de 2014) 

 

Outro decreto já iniciava a abertura para a publicidade, o Decreto-Lei 20047 lançado um ano 

antes, regulamentava o funcionamento das emissoras de rádio, bem como a função delas diante da 

sociedade. De acordo com o seu artigo 12 “o serviço de radiodifusão é considerado de interesse 

nacional e de finalidade educacional” e a maneira encontrada para o controle dessas emissoras foi 

através das concessões, que seriam renovadas a cada dez anos, ficando a cargo do Estado aceitar ou 

não essa renovação. 

Com a permissão da publicidade, o radialismo passa a ser algo voltado ao mercado, tendo 

um caráter muito mais empresarial, passando a ocorrer a busca pelos melhores profissionais. Prado 

(2012, p. 42) afirma ainda que “as emissoras foram paulatinamente se especializando na produção 

de conteúdo para públicos específicos”. Dessa forma surgiram programas puramente musicais, 

jornalísticos e de apropriação do governo como “A voz do Brasil”, que inicialmente se chamava “A 

Hora do Brasil”. 

 

2 – A voz que guia: O Rádio e a prática política 

Getúlio Vargas percebeu o potencial econômico e político que o rádio poderia exercer e, 

assim, criou o programa A Hora do Brasil que nasceu com o objetivo de divulgar as realizações do 

governo, mas de acordo com Haussen: “Vargas, no entanto, não instrumentalizou a utilização do 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
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rádio no sentido doutrinário, havia o controle através da censura, mas a programação, mesmo da 

'Hora do Brasil', era diversificada e não só de divulgação de atos políticos”. (HAUSSEN, 1997, p. 

30) 

Até 1934 a radiodifusão ficava sob julgo do Ministério da Educação (MEC), mas a partir 

daquele mesmo ano Vargas passa essa obrigatoriedade ao Departamento Nacional de Propaganda e 

Difusão Cultural (DNPDC) que era ligado ao Ministério da Justiça. De acordo com Schwartzman 

(1984, p.87 apud Haussen, 1997, p.25), “esta decisão faz parte, sem dúvida, de um esforço de 

colocar os meios de comunicação de massas a serviço direto do poder executivo, uma iniciativa à 

qual não faltava a influência do Ministério da Propaganda alemão, recém-criado com a instalação 

do governo nacional socialista em 1933”. 

 O diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) brasileiro estava ligado aos 

preceitos fascistas e era um fiel escudeiro de Vargas. Lourival Fontes, sergipano nascido em 

Riachão do Dantas em 1889, participou diretamente do governo varguista e desempenhou essa 

função até 1942, além disso ele foi o idealizador do programa inspirado nos preceitos de Mussolini 

na Itália. (MATOS, 2001) E foi assim que há quase oitenta anos ouvia-se pela primeira vez a “Hora 

do Brasil”, indo ao ar no final de julho de 1935, de acordo com Lidiane Leite Matos (2001). Nesse 

momento ainda não havia a transmissão em toda a cadeia nacional, sendo irradiada apenas pelas 

emissoras: PRA-2, PRA-3, PRA-9, PRP-7, PRE-2, PRC-8, PRF-5.17 e PRD-2. Apenas em 1938 foi 

que o programa passou a ser levado a todo país. Vale ressaltar, que a instalação do programa se deu 

no Governo Vargas, entretanto, anteriormente ao Estado Novo, mas a sua obrigatoriedade se dá a 

partir de 1939. 

A ópera O Guarani de Carlos Gomes iniciava o programa que era transmitido das 18h45min 

às 19h30min. O programa havia sido idealizado como um espaço para divulgar os discursos do 

presidente, contando com a participação de artistas, levando a boa música e a boa literatura. Tendo 

uma excelente audiência o programa se mantém no ar até os dias atuais, mas serviu tão bem à 

Ditadura civil-militar quanto ao Estado Novo, mas ao invés de ser “A Hora do Brasil”, passa a ser a 

“Voz do Brasil”. 

A Voz do Brasil serviu de palco perfeito para promover a Ditadura civil-militar e ficou sob o 

julgo das Relações Públicas do Presidente da República (AERP), como elucida Matos (2001). Só 

em 1970, após uma pesquisa mostrar uma baixa audiência do programa houve uma reestruturação 

do modelo e a inserção de quadros como, por exemplo, O Brasil na copa do mundo, que tinha a 

duração de cinco minutos. (MATOS, 2001, p. 38). 

 Embora a programação do programa mais antigo da rádio brasileira servisse ao governo, ele 

mesmo passou por algum tipo de censura durante o apogeu ditatorial, o lançamento do AI-5 em 
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1968. Alguns nomes não poderiam sequer ser mencionados pelos locutores. De acordo com Lílian 

Pedrosa na obra A Hora do Clique: análise do programa de rádio Voz do Brasil da Velha a Nova 

República (1995, p. 111), afirma que por conta da autocensura que se praticava “a apatia do fato 

jornalístico tornar-se-ia um traço cultural marcante, mesmo após o fim do regime autoritário”, 

fazendo com que, aos poucos, o programa tivesse sua audiência prejudicada, passou a “falar 

sozinho”, por sua estrutura massiva. 

 O governo ditatorial fez usos do rádio inclusive para fins educacionais. A exemplo do 

Projeto Minerva, que conforme elucida Prado (2012), tinha o objetivo de alfabetizar e educar 

através da radio transmissão. Andrello et all (2009, p. 85), afirma ainda que o: 

 

Projeto Minerva era a de solucionar os problemas educacionais com a implantação de uma 

cadeia de rádio e televisão educativas para a educação de massa por meios de métodos e 

instrumentos não convencionais de ensino. Como tudo era controlado, o governo 

determinou horários obrigatórios para a transmissão de programas educativos. (Disponível 

em: 

http://www.usc.br/biblioteca/pdf/jor_2009_linguagens_a_utilizacao_do_radio_na_educacao

_a_distancia.pdf, acessado em 26 de maio de 2014) 

  

 Além do projeto Minerva, diversos outros programas educacionais passaram a existir, 

principalmente após a inauguração da Fundação Padre Landell Moura (FEPLAM). A maioria dos 

programas não se importava apenas com a educação formal, mas também com a educação 

ideológica, voltada à idolatria do governo. Concomitante a esse projeto, surgiam nas comunidades 

pobres as Rádios Comunitárias, numa tentativa de remar contra o sistema. 

 Frederico Ghedini (2009) vê a Rádio Comunitária como uma FM de baixa frequência, 

servindo para entreter e prestar serviços à população, além disso, ela não deve possuir fins 

lucrativos e a sua finalidade maior é servir à comunidade. Essas rádios passam a existir a partir da 

década de 1970, sendo mais difundidas a partir da década de 1980. Ghedini (2009) acredita ainda 

que a efervescência política foi quem proporcionou o surgimento dessas rádios comunitárias. Hélcio 

Pacheco Medeiros (2009) enfatiza que o fenômeno das criações dessas rádios comunitárias ou 

piratas - como são inicialmente chamadas –, ocorreu principalmente na América Central e na 

América Latina por conta dos governos ditatoriais. 

 As rádios comunitárias passaram a ser uma extensão do homem, pois as comunidades antes 

inóspitas, que sofriam por se calar, passam a ter um representante e uma voz para questionar. Há 

também uma interação dentro desse ambiente, pois são pessoas que comungam de uma mesma 

cultura e dos mesmos problemas. Uma das rádios comunitárias mais antigas do país é a Rádio 

http://www.usc.br/biblioteca/pdf/jor_2009_linguagens_a_utilizacao_do_radio_na_educacao_a_distancia.pdf
http://www.usc.br/biblioteca/pdf/jor_2009_linguagens_a_utilizacao_do_radio_na_educacao_a_distancia.pdf
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Favela, que só passou a ter uma sede fixa em 1987, pois até esse momento viviam mudando de 

local por conta das possíveis repressões. 

 Mesmo após o fim da Ditadura, diversas rádios comunitárias foram fechadas e interceptadas 

pela Polícia Federal por não terem licença para sua transmissão. Dessa maneira é muito fácil 

encontrar emissoras comunitárias que se mudam muito de espaço por haver um cerceamento 

policial. Só em 1998 é criada uma legislação para regulamentar as rádios comunitárias, entretanto, 

até hoje diversas são as rádios que são fechadas por não se enquadrarem no que determina a lei. 

 

3 - O rádio e a prática política 

 A prática política é composta por dois lados que embora antagônicos precisam um do outro 

para sobreviver. Estamos falando dos governados X governantes (no sentido dos gestores públicos), 

todavia, os gestores públicos são muito mais dependentes do povo do que ao contrário, necessitando 

de meios para convencer a população do oposto, para manipular a informação e tornar-se 

conhecido. Mesmo antes dos meios audiovisuais os candidatos já faziam uso de outras formas de 

comunicar-se com a sociedade, fosse através dos comícios ou de sua influência na região pretendida 

ao pleito. 

 A busca pelo povo requer legitimar o sistema político, buscar a aproximação e aceitação das 

massas é a forma que as elites encontram para manter-se no poder. A partir dessa premissa é que 

temos a utilização dos meios radiofônicos para expressar a legitimidade do processo político, assim 

aconteceu na Alemanha com Hitler e na Itália com Mussolini. O Brasil na figura de Getúlio Vargas 

e a Argentina, com Juan Domingo Perón, foram influenciados diretamente pelo poder das rádios. 

 Para Maria Helena Capelato (1998, p.34), “tanto no que se refere à forma de organização da 

propaganda como nas mensagens e nos apelos realizados com o intuito de sensibilizar o receptor 

para práticas políticas de sustentação do poder” foi que esses líderes utilizaram o modo de fazer 

política através dos meios de comunicação. 

A partir do momento em que Getúlio Vargas passa a fazer o uso do rádio o Brasil passa a 

conhecê-lo de uma maneira mais íntima e a voz sem forma passava a adentrar a casa de cada 

brasileiro, levando informação, música e influenciando nas decisões políticas tomadas por quem 

tivesse acesso a ele. Ademais, iniciou-se um processo de estreitamento das relações, pois é como se 

o Presidente falasse para as pessoas de maneira individual, cada um ouvia a seu modo, criando uma 

espécie de amizade por aquela voz, que embora invisível, se fazia presente nos lares 

cotidianamente. 



74 

 

O rádio modifica o ambiente doméstico, as famílias reuniam-se para o divertimento 

proporcionado pelas caixas falantes. Programas de auditório, radionovelas, programas infantis, de 

calouros, pronunciamentos políticos, tudo perpassava o rádio em sua época áurea, que dura até 

meados da década de 70. 

 Não há, portanto, como estudar as relações sociais, principalmente das décadas de 60 e 70, 

sem compreender os meios de comunicação de massa e a política, que estão intrinsecamente 

ligados. Para tratar de política aqui, utilizamos o conceito defendido por Norberto Bobbio (1998) 

como uma “forma de atividade ou práxis humana”. Nesse sentido, a mídia ocupou, desde seu 

aparecimento, um lugar central na difusão das ideologias. 

 Através do rádio, o acesso à informação chegava aos doutos e aos leigos, dos bairros de 

classe média aos bairros das elites, até as periferias a informação estava disseminada, alcançando a 

quase todos, não fosse pelos altos custos dos aparelhos, sem embargo, podemos pensar nessa 

ferramenta como uma maneira de democratização das notícias por alcançar não apenas as elites e 

possuidores da leitura, mas também os iletrados. 

Seguindo o curso da Europa e do Brasil como um todo, nas principais cidades do Nordeste, 

as rádios começam a surgir como forma de apoiar partidos políticos e/ou como extensão de 

determinadas elites socioeconômicas. Após a redemocratização, em 1945, dois fortes grupos 

políticos passam a se solidificar em Sergipe, a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido 

Social democrático (PSD) tendo como seu principal aliado o Partido Republicano (PR). A UDN é 

estruturada em outubro de 1945, congregando as elites econômicas e intelectuais sergipanas, 

contando com diretórios em “praticamente, todos os municípios do Estado, com um arrojo 

dificilmente visto num partido iniciante, em Sergipe” (Dantas, 1989, p. 160). 

O PSD, por sua vez, articulou-se tão logo os auspícios da democracia voltaram a figurar, 

pois foi estruturado a partir da máquina oficial, alguns de seus nomes circulavam tanto na UDN 

quanto no PSD, (Dantas, 1989, p. 170) a diferença é que quem comungava em ambos os partidos, 

tomava parte da Esquerda Democrática dentro da UDN, como é o caso do jornalista Orlando 

Dantas. Embora figurasse inicialmente em ambos os partidos, dentro da União Democrática 

Nacional ele defendia a Esquerda Democrática, que por sua vez advogava a favor do socialismo e 

liberdade. 

A partir do momento em que há a cisão entre PSD X UDN desenha-se claramente disputas 

partidárias deveras ácidas, onde acontecia um verdadeiro jogo de mentiras e manipulações. Para 

tanto, ambos os partidos deveriam ter os seus próprios meios de articulação com a sociedade. A 

Rádio Aperipê servia a quem estivesse na situação, ficando a oposição sem um espaço para 
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propagandear as suas eleições e foi assim que surge em 1953 a Rádio Liberdade (RL), para servir de 

aparato político à UDN, com o prefixo ZYM-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Albino Silva da Fonseca. Fonte: Acervo pessoal de Paulo Brandão 

 

O interesse da criação de meios de comunicação de massa ligados a uma elite se deu devido 

a comprovação de que o prestígio social das pessoas comuns ou políticos, começam a ser elevados a 

partir do momento no qual elas passam a dispor de uma imagem favorável nos meios de 

comunicação e nada mais formidável que criar uma própria emissora para transmitir essa imagem 

positiva de si e de seus correligionários (Lazarsfeld e Merton 1977, p. 243). O interesse principal do 

empresário Albino Silva da Fonseca era ter um suporte que chegasse à população para divulgar os 

feitos e interesses da UDN. O radialista Jairo Alves de Almeida, atuante na radiodifusão sergipana 

desde 1960, retifica essa ligação política: 

O problema político aqui em Sergipe era terrível, as rádios nasceram das necessidades 

políticas. A difusora surgiu das necessidades do governo Eronildes Carvalho de divulgar os 

seus feitos políticos. [...] Quando o PSD estava no poder ficava com a Difusora, a UDN 
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então não tinha rádio. E foi assim que surge em 1953 a Rádio Liberdade para fazer face a 

essa solicitação da UDN que queria ter a rádio.48 

 

 Santos Mendonça, em depoimento dado à Rádio Liberdade quando a mesma fez 30 anos, 

relata que embora os arquivos sejam falhos, não dá pra esquecer nem negar os méritos de como 

surgiu a Rádio Liberdade. De acordo com o seu relato, a ideia de criar a Liberdade passou a ser 

gestada quando estava para chegar o líder Leandro Maciel à Aracaju e os seus correligionários 

queriam fazer a transmissão ao vivo do aeroporto, para isso “a consulta fora feita pelos 

correligionários aos arrendatários da Rádio do governo Srs. Augusto Fernandes da Luz e Claudio 

Silva, da possibilidade de uma irradiação diretamente do Aeroporto”. Todavia, eles não obtiveram 

sucesso, pois os líderes da situação governamental não foram de acordo com tal ato. De acordo com 

ele, após cessada a confusão, Albino Silva da Fonseca prometeu a Leandro Maciel que “em outra 

feita, como candidato do governo do Estado, teria a sua chegada irradiada por uma emissora que 

surgiria para servir aos correligionários”. 

Sem embargo, essa empreitada não seria possível caso o apoio das instâncias superiores 

fosse negado, uma vez que até hoje as rádios só podem funcionar através da concessão 

governamental. Foi assim que naquele momento o udenista “valeu-se do prestígio de Leandro 

Maciel e Heribaldo Vieira, para junto ao Senador Lourival Fontes, chefe da casa civil da presidência 

da República de Getúlio Vargas, conseguir o andamento do processo para a implantação de uma 

nova emissora”, conforme relata Santos Mendonça nas reportagens realizadas pela Rádio Liberdade 

na comemoração do aniversário de 50 anos da emissora49. 

Fundada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1945,  a UDN tinha objetivos bem claros, os 

de concorrer as eleições no nível mais alto e por isso se utilizava dos meios de comunicação para 

propagandear os seus feitos e a sua ideologia, na tentativa de aproximação dos indivíduos, afim de 

“promover o progresso cívico e material do povo brasileiro”50, como reza o estatuto. 

 Quando o partido político, seja ele de esquerda ou de direita, se apropria de um meio de 

comunicação, ele se preocupa em fornecer ao público o almejado por ele, porque percebem que a 

sua força não é o meio em si, pois um rádio, um jornal ou uma televisão não transmitem a ideologia 

por si só, mas através do conteúdo da mensagem reproduzida e pensada para ser veiculada por eles. 

                                                             
48Trecho da entrevista concedida ao documentarista Sérgio Borges no documentário Silva Lima – Uma memória 

radiofônica. 

49 Os áudios foram fornecidos pelo radialista Renato Nogueira em outubro de 2014. 

50 O estatuto da União Democrática Nacional (UDN) segue em anexo neste trabalho. 
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 Mas não só de política vivia a RL, ela também se voltava para o entretenimento, pois deveria 

agradar o seu ouvinte, trazê-lo para perto de si e deixar que a sua emissora fizesse parte do 

cotidiano da população sergipana. Desse modo, não apenas os programas como Informativo 

Cinzano e Calendário de Silva Lima e Santos Mendonça, respectivamente, faziam sucesso, mas 

também os programas de auditório, como shows de calouros, acompanhados por majestosas bandas 

e artistas da terra como, por exemplo Antônio Teles, Vilermando Orico e também artistas nacionais 

como Ângela Maria, além disso a radionovela também era um fator de popularidade da RL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Antônio Teles e Vilermando Orico em apresentação no programa Calendário. Fonte: 

audiografia.blogspot.com.br 

 

 

 A RL conseguiu angariar muitos ouvintes fiéis devido a sua programação de boa qualidade, 

além de ter em seu quadro jornalistas considerados bons profissionais, que faziam com que as 

pessoas se tornassem ouvintes fidelizados àquela emissora. O médico e ator Augusto César 

Macieira51, afirmou que na década de 1960, quando ainda frequentava o primário no Colégio 

Salvador, ao chegar em casa o rádio sempre estava sintonizado na RL, principalmente para ouvir o 

Informativo Cinzano e o programa Calendário com Santos Mendonça. A partir da figura de 

                                                             
51 Em entrevista ao documentário Silva Lima: Uma memória Radiofônica de 2003. César Macieira veio a falecer em 13 

de junho de 2007, mas deixou um grande legado nas artes sergipanas, além de médico, foi ator, diretor e radialista. 
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Macieira, percebemos o quão diversificado era o público da emissora udenista, pois por sua posição 

social e através do colégio frequentado por Macieira, percebermos que o mesmo fazia parte da elite 

sergipana. 

 As relações de poder e disputas nesse período eram tão intensas que chegavam às vias de 

fato. Um exemplo tácito foi quando ocorreu o suicídio de Vargas. Por conta da posição política da 

Rádio Liberdade, ser pertencente a UDN da qual comungava também Carlos Lacerda, ela fora 

invadida por pessoas revoltosas da morte do Presidente. Todavia, Santos Mendonça alega que a 

posição de Lacerda nada tinha a ver com a de Albino Silva da Fonseca, pois este se dizia 

extremamente grato a Vargas, por conta da concessão da emissora. 

 Fica claro que o rádio, enquanto um meio de comunicação das massas, procurava influenciar 

a sociedade a partir do que era transmitido, seja em relação ao consumo, aos gostos políticos ou ao 

entretenimento, pois era uma maneira de reiterar os moldes da estrutura sociopolítica daquele 

momento. Por tal motivo, cabe aqui uma análise dos dois principais radialistas daquele momento, 

bem como os seus programas. 

4 – Silva Lima: “Primeiras notícias da tarde de hoje e as últimas da manhã que passou” 

Em Sergipe, até a década de 1970, os principais meios de comunicação eram o jornal e o 

rádio, não existiam ainda emissoras de televisão, dessa maneira a voz transmitida por meio das 

caixinhas mágicas era o que de mais encantador tínhamos nas terras do cacique Serigy. E dentre as 

vozes marcantes que ecoavam nos lares sergipanos, tínhamos a de Silva Lima. De acordo com 

depoimentos colhidos pelo professor Sérgio Borges para o documentário Silva Lima: Uma memória 

Radiofônica (2003), o radialista era uma figura que “gerava amor e ódio na mesma proporção”, 

através de seu programa Informativo Cinzano que tinha o slogan “As primeiras notícias da tarde de 

hoje a as últimas da manhã que passou”, o locutor era bastante crítico e pugnava diversas denúncias 

contra autoridades sergipanas. O informativo ia ao ar às 12:30h e de acordo com Nadja Araújo, em 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fundação Oswaldo Cruz, em 2006, o Cinzano 

funcionava: Como uma espécie de revista radiofônica, onde o locutor Silva Lima adquiriu status 

junto à população e às autoridades.  Os microfones da Liberdade funcionavam como uma tribuna 

popular, com informes, denúncias e debates, que se prolongavam por dias a fios. (p. 12) 
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Figura 6: Radialista Silva Lima. Fonte: Acervo do jornalista Paulo Brandão. 

 

 A partir dos depoimentos do documentário de Sérgio Borges (2003), Silva Lima era uma figura 

“impagável”. Oriundo de Salvador, quando chegou a Aracaju não foi trabalhar diretamente com o 

rádio, antes foi comerciário e professor de inglês, mas devido às amizades com pessoas influentes 

como Albino Silva e alguns políticos, chegou ao meio radialístico. Além do Informativo Cinzano, 

contava com outros programas como o Pergunte a Silva Lima e o programa de esportes. Luiz 

Eduardo Oliva52 enfatiza que a população sergipana tinha muito apreço por esses programas, de 

acordo com ele: 

Quando saia aquele prefixo, meu pai com dez filhos, radialista, mandava todo mundo ficar 

em silêncio. Era Silva Lima, com o Informativo Cinzano, e tinha determinados momentos 

quando ele gritava “E atenção, atenção, para mais essa notícia. Quando ele falava isso meu 

pai dizia: “escute, silêncio, silêncio. Todo mundo tinha que calar, encerrava ali o papo. A 

rádio em Sergipe, assim como em todo o Brasil era o principal veículo de comunicação que 

guiava as pessoas. 

                                                             
52 Ex-Secretário de Direitos Humanos, professor do curso de Direito da Universidade Tiradentes e FANESE. Atuou no 

rádio sergipano a partir de 1971. 
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 Em Sergipe, Silva Lima inaugurou uma espécie de jornalismo policial através do programa 

Cada crime tem a sua história. Esse programa ia ao ar no período noturno e iniciava com a canção 

intitulada Presidiário, de autoria de Mirabeau e Airton Amorim, grandes compositores da era do 

rádio, a música fazia uma espécie de relato entre uma mãe e seu filho presidiário: 

Meu filho, meu pobre filho! É com lágrimas nos olhos e dor no coração, que venho lhe dar 

a minha benção nas grades desta prisão. ‘Não chore por mim mãezinha, não chore que eu 

não mereço, não quis ouvir seus conselhos, por isso hoje eu padeço. Você me falava tanto, 

mas nunca dei atenção, hoje sofro amargurado, nas grades desta prisão’. (Transcrição feita a 

partir dos arquivos adquiridos na Rádio Liberdade AM. MIRABEAU; AMORIM, Airton. 

Presidiário, 1955) 

 

Interessante observar que já na música, embora não tenha sido feita exclusivamente para o 

programa, há uma denotação de tristeza e detalhamento das reações emocionais do momento.Já que 

o receptor não visualizava o áudio imageticamente, poderia idealizar a partir das características 

lançadas através das canções. Nesse programa, Silva Lima ia até o presídio ou as delegacias e 

interrogava os presos sobre o motivo os quais levaram a cometer o crime. Alguns desses crimes 

repercutiram muito na imprensa sergipana como o caso do menino Carlos Werneck, no qual um ex-

cabo conhecido como La Conga teria atraído o menino e matado. 

De acordo com Jairo Alves de Almeida53a maioria dos programas veiculados pela Rádio 

Liberdade eram de autoria de Silva Lima, ele gravava também os comerciais garantindo apoio 

financeiro ao seu programa. A bebida Cinzano, por exemplo, que financiava o programa da tarde 

ganhara um comercial com a seguinte chamada: “Nos instantes mais felizes, Cinzano está presente. 

Porque Cinzano é a tradicional bebida da cordialidade”. 

Os principais patrocinadores de Silva Lima eram as tintas Ipiranga e o refrigerante Jade, 

principalmente dos seus programas esportivos. Alexandre Santos e José Fernandes54 recordam o 

modo inovador de Silva Lima se portar diante do rádio, pois chamava muita atenção a sua fala e as 

chamadas que fazia dos programas. O radialista Jairo Alves de Almeida recorda que em 1958 criou-

se a Rádio Jornal para servir de apoio ao PSD já que tanto a Aperipê, quanto a RL estavam sob o 

comando da UDN. Após alguns anos, entretanto, o poder estadual voltou para as mãos do PSD e 

dessa vez tanto a Aperipê quanto a Rádio Jornal pertenciam à situação, proibindo assim Silva Lima 

e sua equipe esportiva de adentrar o estádio para a cobertura do jogo. 

                                                             
53 Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2014 a autora, nas instalações da Rádio Cultura. 

54 Entrevistado por Sérgio Borges no documentário Silva Lima – Uma memória Radiofônica 
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Figura 7: Silva Lima narrando jogo. Fonte: Gilvan Fontes, disponível em: 

http://sintoniaradiofonica.blogspot.com.br/. 
 

 Os modelos políticos davam o tom nas relações sociais em Sergipe. O fato da Rádio Jornal 

não permitir a presença do radialista no Estádio nos leva a crer que não foi puramente porque a 

presença dele os incomodava, mas para mostrar o poder da situação governamental daquele 

momento, que apenas permitiria o acesso daqueles que lhes fosse conveniente. 

Entretanto, Silva Lima não se intimidou e mostrou o seu poder inovador e petulante, não 

deixando abater-se, mas procurando uma maneira nada convencional de transmitir o jogo. Vale 

ressaltar que as suas investidas contra a oposição se davam a partir da proteção dos grandes nomes 

que compunham a UDN. Jairo Alves recorda que “Silva Lima decidiu fazer a transmissão em cima 

do telhado de uma casa que ficava próxima ao estádio”, não perdendo assim o jogo, conforme 

podemos observar na fotografia abaixo, que embora de baixíssima qualidade, nos traz o registro 

daquele momento. 
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Figura 8: Silva Lima e equipe em cima de uma casa próxima ao estádio de Sergipe . Fonte: Sérgio Borges. 

 

Os jogos transmitidos por Silva Lima eram envoltos de palavras criadas por ele, bem como 

de xingamentos aos árbitros e ao time que jogasse contrário ao seu, um exemplo, foi do jogo do 

Náutico de Recife e o Sergipe, transmitido em 1961, no jogo o time sergipano saiu derrotado, 

todavia, o radialista culpa a arbitragem, alegando ter sido tendenciosa: 

Uma boa peleja de futebol foi realizada ontem no Estádio Batistão, entre as equipes do 

Náutico e o Sergipe da nossa Capital. Os pernambucanos foram superiores na fase inicial e 

final e Sergipe reagiu no segundo tempo do jogo e se não fosse a arbitragem facciosa do 

apitador Manoel Oliveira, a equipe sergipana teria vencido a peleja (Transcrição de áudio 

adquirido na Rádio Liberdade, 1961) 

 

 Silva Lima protegia Albino da Fonseca, pois de acordo com relatos lhe era bastante grato 

pela oportunidade de iniciar a vida nos meios de comunicação, dessa maneira, em 1953 repetiu 

diversas vezes a informação de que Albino estaria sendo perseguido e ameaçado de morte por 

pessoas da Secretaria de Segurança Pública, essa notícia veiculada no ar, levou-os a prestar 

esclarecimentos à justiça conforme observamos no arquivo processo existente no Tribunal de 
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Justiça55. De acordo com o documento, o empresário alegava ser perseguido por capangas a mando 

do Secretário de Segurança pública, todavia, por não comprovar tal ação foi notificado pelo 

escrivão João Oliveira. 

 É interessante notar que nesse processo de 1953,  João de Seixas Dória ainda estabelecia 

relações políticas com o empresário Albino Silva, sendo inclusive, o procurador do mesmo em um  

processo outorgado contra ele Ao final, Albino Silva teve que pagar uma taxa de indenização e 

desfazer a denúncia posta no ar. Esse não foi o único escândalo envolvendo a Rádio Liberdade, 

outros tantos acusando-a de corrupção, de difamação, entre outros assuntos, foram movidos tanto 

contra Silva Lima quanto contra Albino Fonseca. 

 

5 – “Curioso não ouvinte, curiosíssimo”- Santos Mendonça e a Rádio Liberdade 

“Com o oferecimento do café Aragype, o melhor de Sergipe, faça do nosso o seu calendário. 

Curioso não ouvinte, curiosíssimo”, com essa chamada o programa Calendário ia ao ar todos os 

dias em Aracaju nas ondas da Liberdade AM até 1960, quando depois seguiu para a Rádio Cultura, 

onde trabalho até a década de 1980.Na Rádio Liberdade, o programa ia ao ar às 20h, mas Santos 

Mendonça tinha ainda outro programa, Atrações matinais, que ia ao ar aos domingos, sendo reali-

zado em auditórios. 

Naquele momento, as emissoras sergipanas não recebiam uma boa remuneração, mas para 

driblar essa fase, Santos Mendonça toma uma atitude, conforme relatada por ele mesmo em entre-

vista a João Melo na TV Aperipê: 

 

Quando nós sentimos que não dava mais, que a coisa estava pegando, fizemos uma 

convocação então chegamos à conclusão de que precisava mostrar ao povo que nós 

estávamos sendo premidos, mas que podíamos nos apresentar no cinema. Marcamos então, 

para o Cine Vitória domingo pela manhã que o padre João Lima foi acessível, nós 

arrendarmos o cinema pela manhã e colocávamos lá mil e tantas pessoas, no programa “o 

que somos e quanto valemos” e conseguimos pagar a todo mundo.56 

 

Sobre esse fato Medeiros (2006, p. 21) revela ainda que: 

Os programas não tinham nenhum vínculo com as emissoras de rádio, a decisão era vista 

como um protesto. Assim, Mendonça passou a apresentar o programa “O que somos o 

quanto valemos”, no Cinema Vitória nos domingos pela manhã. O programa tinha uma boa 

produção, com muitas brincadeiras de perguntas e respostas, e a plateia vibrava com a 

distribuição de prêmios. 

                                                             
55 Caixa 2538, fundo: 1ª Vara Cível, 29/09/1953. Mandado de Segurança da Rádio Liberdade. 

56 Programa Videoteca Aperipê (Memória). Fevereiro de 1989. Programa apresentado pelo jornalista João Melo. 

Disponível no Arquivo da Fundação Aperipê. 
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Figurando como um dos responsáveis por disseminar a radiodifusão em Sergipe, Santos 

Mendonça alcançou altos índices de audiência com os seus programas, pois o caráter noticioso e 

investigativo do programa fazia com que as pessoas tivessem cada vez mais a curiosidade de ouvir 

o Calendário. Esse programa tornou-se um tipo de almanaque, levando ao público informações 

como crônicas de fatos, curiosidades, santo do dia, horóscopo, fases da lua, além de adotar uma 

postura investigativa e policial. 

Devemos compreender o programa apresentado por Santos Mendonça como uma forma de 

lazer na Aracaju daquele momento. O Calendário, por algumas vezes, fazia o seu programa em 

cinemas da capital, tornando-se uma opção para a sociedade aracajuana. Podemos considerá-lo 

também um pioneiro no que diz respeito ao formato jornalístico policial e investigativo, além de 

contar com serviços de utilidade pública, assim como Silva Lima. Reinaldo Moura, em entrevista a 

Danielle Teles (2006), afirma esse pioneirismo: “Em minha opinião, foi onde começou a se ter um 

rádio investigativo. Dizem até que esse tipo de modalidade começou comigo, mas não, foi com 

Santos Mendonça”57 

 Os documentos sobre o rádio em Sergipe e os seus personagens são parcos, sendo necessário 

o trabalho com fontes orais, para assim sedimentar melhor a construção desse trabalho. Embora não 

tenhamos encontrado referências bibliográficas extensas sobre os radialistas citados, percebemos 

quão importantes foram para a construção da radiodifusão sergipana, não só por formatar 

programas, construir estilos de apresentá-los, como também para influenciar a cultura das massas 

ouvintes desses programas. 

 

6 – Radialistas e Políticos: A Trajetória eleitoral de Silva Lima e Santos Mendonça 

Dissociar a fase áurea do Rádio no Brasil dos discursos e fazeres políticos é quase um 

sacrilégio, por esse motivo, temos a obrigação de compreender quem eram esses radialistas no 

âmbito do campo político sergipano. Tanto Silva Lima, quanto Santos Mendonça, adquiriram 

grande prestígio na sociedade revelado na vitória da primeira eleição para vereador de Silva Lima 

(1963-1967). Já Santos Mendonça conseguiu ser eleito duas vezes: a primeira  para vereador (1960-

1962)58não completando o mandato, logo foi eleito pela população para ocupar o cargo de  

Deputado Estadual em 1962,  ficando até ser cassado em 1964 

                                                             
57 TELLES, Danielle Silva; Cardoso, Tereza Mariana Belarmino. Os Programas de Radiojornalismo em Aracaju. 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão: março de 2006. 
58 Informações contidas na Relação de Vereadores eleitos por Aracaju, na Câmara Municipal de Aracaju. 
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Ambos desempenharam funções bem diferentes na esfera pública, enquanto Santos 

Mendonça foi um político respeitado, comparecendo às reuniões e participando dos projetos, de 

acordo com os relatos encontrados Silva Lima esteve ausente em todas as reuniões do ano de 1965, 

compareceu em oito reuniões no período de 1963-1965, todavia, quando se fazia presente não 

pronunciava nenhum tipo de palavra na tribuna. Os microfones que ouviam a sua voz eram apenas 

os da emissora. Diversas são as atas que comprovam a ausência do parlamentar como é o caso da 

que temos abaixo: 

 

Figura 9: Ata da Câmara de Vereadores. Fonte: Atas da Câmara Municipal de Aracaju 

 

Santos Mendonça, por sua vez, também contou com algumas ausências durante o seu 

mandato como vereador, mas caiu no gosto popular sendo eleito Deputado Estadual, cargo no qual 

passou menos de dois anos. Alguns meses depois da instauração da Ditadura civil militar, Santos 
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Mendonça é cassado. O jornalista Carlos França59 conta que após a saída de Mendonça da RL ele 

fora para a Rádio Cultura que já funcionava em Aracaju no pós-golpe e de lá, vez ou outra, fazia 

alguns trocadilhos ou algum tipo de piada com os militares. Duas dessas peripécias de Mendonça 

são retratadas por Carlos França: 

Contou uma vez de um cidadão que ia passando por uns sentinelas com um pacote na mão 

e o guarda falou assim: “O que está levando ai, material subversivo?”  Ai o rapaz disse: 

“Não, não, estou levando maconha”, “Ah, tudo bem, pode passar!”. Isso em plena  ditadura. 

Outra, o então Tenente Coronel Dejenal Queiroz, que mais tarde foi coronel, depois 

general, e brigava muito com Mendonça. Mendonça passou na frente do 28º BC e tinha 

umas balas de fuzis secando lá. Ai Mendonça chegou na Rádio e disse: “Olhe pessoal, 

queria avisar para vocês que as balas do exército estão podres, que eu passei hoje e elas 

estavam secando ao sol”60. 

 

 Nesse momento de desafio ao Exército, Santos Mendonça já havia sido cassado, mas 

segundo consta nos documentos, jornais e depoimentos, não foi por problemas políticos e sim por 

conta de um desvio de verba que nunca foi bem explicado. De acordo com o historiador Luiz 

Antônio Barreto61, houve uma denúncia de compra excessiva de flores que “daria para enfeitar todo 

o cemitério Santa Isabel” e também de água mineral, algo que nunca foi muito bem explicado, 

conforme evidencia Barreto. 

 Contudo, não há registros que comprovem essa versão. As discordâncias entre ele e alguns 

líderes da UDN em relação aos militares eram constantes e aos poucos, Santos Mendonça foi sendo 

afastado da vida pública. De acordo com Araújo (2006, p. 11) por conta desse afastamento por volta 

da década de 1970, Mendonça acabou se dedicando ao comércio, mas aos poucos voltou à 

comunicação através do jornal impresso Tribuna de Aracaju, hoje Correio de Aracaju, onde 

escrevia a coluna Zig-Zag e lá publicava espécies de crônicas. 

Já Silva Lima não conseguiu ser eleito novamente, mas devido às boas relações mantidas na 

Rádio Liberdade e, principalmente, com o proprietário Albino Silva e os militares, continuou 

desempenhando o cargo de radialista, sem sofrer nenhum tipo de interferência ou censura, pois 

servia aos que estavam no comando. Alexandre Santos alega que Silva Lima era deveras 

contraditório no que diz respeito ao campo político, pois ele era um situacionista e remava de 

acordo com a maré do sistema. Veja o que nos diz Alexandre Santos: Silva Lima era contraditório 

enquanto político. Não era democrático, embora deixasse transparecer. Ele era cooptado pelo 

                                                             
59 Entrevista concedida pelo jornalista Carlos França à autora em 01 de junho de 2014, na sede da TV Sergipe, local 

onde atualmente exerce a sua função. 
60 Idem 
61 Entrevista concedida à autora em 16 de março de 2012, o mesmo veio a falecer em maio do mesmo ano. 
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sistema. Dependendo da maneira como os políticos se conduziam é como ele ia se conduzir. Ele não 

era capaz de ser imparcial. O outro lado era sempre inimigo para ele. 

 A linguagem jornalística estava ausente do seu cotidiano, pois para ele o que falava mais 

alto era o poder. Como naquele momento as informações só podiam chegar de forma escrita ou 

através do rádio, as notícias – por mais falsas que fossem -, espalhavam-se de maneira contínua até 

que o boato fosse desmentido e assim ocorreu com diversos episódios envolvendo a Rádio 

Liberdade e a Gazeta de Sergipe. Por serem oposição X situação a posição ideológica era levada 

muito a sério, incorrendo em mentiras e difamações por ambas as partes para com os líderes desses 

meios de comunicação. 

E assim Silva Lima e Orlando Dantas, proprietário da Gazeta de Sergipe, travam um 

verdadeiro embate político. A calúnia implantada contra Orlando Dantas através de Silva Lima no 

seu programa na Rádio Liberdade fez com que este ficasse afastado por alguns meses dos 

microfones. Jairo Alves de Almeida recorda a notícia, Silva Lima afirmara em cadeia nacional que 

Orlando Dantas estaria com “câncer no orifício”, fato que o proprietário do periódico não gostou e 

achou desrespeitoso. De acordo com a notícia publicada no jornal do dia 30 de janeiro de 1969, 

Silva Lima fora condenado a ausentar-se dos microfones no período de quatro meses, tanto em sua 

emissora, quanto nas outras. Para que pudéssemos ter uma melhor visão do caso foi buscado o 

processo no Tribunal de Justiça de Sergipe, no entanto, o mesmo não consta no acervo, pois desde 

janeiro a dezembro de 2013 vários, que vários arquivos foram levados para a Comissão da Verdade, 

no qual esse estava presente. 

Através da memória de alguns radialistas ou radialistas, conseguimos entender melhor o 

modo como ocorriam essas disputas, conforme elucida Cláudio Nunes, que conta um pouco da 

história da Rádio Liberdade: 

 

Em Sergipe a coligação PSD/PR tinha conseguido eleger Arnaldo Garcez para suceder José 

Rollemberg Leite no governo estadual. A UDN – União Democrática Nacional -, cujo líder 

máximo era Leandro Maciel, precisava de uma emissora de rádio para fortalecer sua 

candidatura nas eleições de 195462. 

Após aberto o processo judicial contra Silva Lima, o diretor e proprietário da Gazeta de 

Sergipe conseguiu êxito ao entender que o radialista teria que ficar afastado dos microfones durante 

quatro meses. 

 

                                                             
62 Informações retiradas do site do Jornalista Claúdio Nunes disponível em: 

http:/www.infonet.com.br/claudionunes/ler.asp?id=133489, acessado em 01 de outubro de 2012, às 15h 
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Figura 10: Notícia sobre a condenação de Silva Lima. Fonte: Gazeta de Sergipe, 30 de janeiro de 1969, p. 1. 

 
 
Nesse segundo processo impetrado contra Silva Lima o responsável pela sentença do 

radialista foi o juiz Lauro Pacheco. Segundo o periódico, as investidas contra o Orlando Dantas se 

davam em decorrência das denúncias promovidas contra a Rádio Liberdade nos crimes de 

defloramento, enriquecimento ilícito, contravenções fiscais, que estavam presentes naquela 

emissora desde o governo de Leandro Maciel. Vejamos o que é dito pelo jornal sobre a rádio em 

questão: 

Montada no governo Leandro Maciel que subiu ao Palácio Olímpio Campos em 1955, 

através de meios escusos, na maior fraude eleitoral da história política do Estado, se 

constituiu, de logo, em instrumento de ataques pessoais. Quando, doze anos atrás, surgiu a 

GAZETA, sob a direção do jornalista Orlando Dantas, tempos após a Rádio Liberdade 

encetou campanha pessoal contra nosso diretor, [...] o caráter pessoal, só denunciava 
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fatos como crimes de assassinatos, contravenções fiscais, defloramentos em empresas 

dos diretores da Rádio referida, enriquecimento ilícito.(Gazeta de Sergipe, 13 de março 

de 1969: 3). 

 

Não havia um controle sobre o que se falava e sobre quem se falava, por esse motivo é que 

ambos os meios de comunicação noticiavam o que para eles melhor lhes agradava e, certamente 

para convencer o público, buscavam uma maneira de legitimar o seu poder, carisma e veracidade 

diante dos fatos. 

Nesse roteiro é que nos situamos como defensores da sociedade ameaçada por um grupo 

de criminosos, assaltantes do tesouro estadual e municipal e que jamais pagando 

devidamente o Imposto de Renda podesse (sic) justificar a compra de propriedades urbanas 

e rurais além de bens de consumo. Há dias, porém, a referida Rádio entendem de voltar 

aos ataques caluniosos ao nosso diretor, desrespeitando a decisão do eminente Juiz de 

Direito desta Capital dr. Lauro Pacheco. E como é preciso desmascarar a direção dessa 

rádio, dirigiu o ofendido ao Delegado da Polícia Federal ofício solicitando abertura de 

inquérito para apurar os fatos denunciados em dias diferentes e do conhecimento público. 

(Gazeta de Sergipe, 13 de março de 1969: 3). 

 

 A oposição feita aos situacionistas mesmo durante o período militar pode ser comprovada 

através de reportagem veiculada em 17 de janeiro de 1969. As personagens envolvidas no episódio 

dessas acusações de corrupção estiveram diretamente ligadas à Rádio Liberdade, incluindo o 

deputado Aerton Silva filho de Albino Silva. De acordo com a reportagem daquele dia, alguns 

deputados estariam sendo capturados devido à má distribuição e recebimento ilícito de verbas. 

Figura 11: Matéria sobre corrupção. Fonte: Gazeta de Sergipe, 17 de janeiro de 1965, página 1. 
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A Gazeta se encontrava como uma espécie de contrapoder em relação à Rádio Liberdade, 

qualificando-se de imparcial e alegando ser os parentes e frequentadores da Rádio “corruptos ou 

corruptíveis”. Por conta do poder econômico de Albino Silva da Fonseca, esse se dizia não se 

importar com o pagamento da indenização por calúnia contra o jornalista Orlando Dantas. A 

discussão empreendida por ambos se dá num mesmo contexto político entre situacionistas, no qual 

os dois apresentam, em momentos distintos, o papel de locutor e interlocutor. Quando um dos meios 

se pronuncia em relação ao outro, traz para si a incumbência de locutor, ou enunciador, fazendo 

com que o receptor da notícia, o grande público ou até mesmo o atingido, seja capaz de produzir um 

juízo sobre o que lhe foi passado. De acordo com Patrick Charaudeau & Dominique Maingueneau 

(2008), o receptor sofre influência do que é lhe passado através do enunciado, produzindo um 

discurso favorável para um dos lados. Sendo assim, dá-se para entender que os escritos do jornal e 

as emissões orais feitas pelo radialista Silva Lima estavam impregnados de significação, para que 

assim o receptor acabasse por escolher um dos lados, aquele que houvesse uma maior identificação. 
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III – “Histórias Cruzadas”: A mídia entre a Democracia de Goulart e a 

Ditadura Militar 

Quem não vacila mesmo derrotado 

Quem já perdido nunca desespera 

E envolto em tempestade, decepado 

Entre os dentes segura a primavera. 

(Primavera nos dentes – Secos e Molhados) 

 

O fenômeno das ditaduras no Cone-Sul está inscrito no contexto da Guerra Fria, momento 

no qual os Estados Unidos da América buscavam a contenção do comunismo no continente ameri-

cano. Os países latinos americanos, influenciados pela Doutrina da Segurança Nacional, reorganiza-

ram os setores militares e uniram-se para eliminar o inimigo comum: comunistas e/ou subversivos. 

Os opositores eram encarados, automaticamente, como contrários à Pátria; dessa maneira, as forças 

armadas dos países adeptos dos governos ditatoriais passaram a se estruturar e realizar planejamen-

tos no combate dos possíveis subversivos. (AGUILAR, 2010). 

A Doutrina de Segurança Nacional foi iniciada em 1964 no Cone-Sul e logo após foi ampli-

ando-se para boa parte da América Latina. Entretanto, as suas origens remontam ao fim da Segunda 

Guerra Mundial, momento no qual se convocou a Organização dos Estados Americanos (OEA), 

sendo intensificada após a vitória da Esquerda na Revolução Cubana em 1959. Havia receio, por 

parte dos Estados Unidos, que a União Soviética superasse a área de influência do capitalismo e, 

por esse fator, algumas nações da América passaram a introduzir em sua legislação dispositivos le-

gais para que as Forças Armadas atuassem no combate físico e de ideologias. 

Embora estejam inscritas no mesmo contexto, os golpes militares do Peru e Bolívia (1968), 

Chile, Brasil e Argentina diferem entre si, pois os dois primeiros possuíam um caráter mais populis-

ta, enquanto os demais seguiam uma linha mais autoritária (COGGIOLA, 2001), conquanto alguns 

pontos havia em comum, pois em todas as experiências as instituições representativas, traço da de-

mocracia, foram dissolvidas, os partidos políticos tradicionais entraram em colapso ou foram extin-

tos e a vida social e política militarizou-se como um todo, conforme aponta Coggiola (2011, p.11). 

Na Bolívia o golpe ocorreu para retirar o Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) 

do poder. O Chile foi atingido em 1973 por um golpe organizado pelas Forças Armadas que tinham 

por líder Augusto Pinochet. Um plebiscito previsto na Constituição negou a renovação do mandado 

de Pinochet no ano de 1988, pondo fim, assim, aos dezessete anos de uma das Ditaduras mais san-

grentas do Cone Sul. A Bolívia iniciou o processo ditatorial em 1964, dando fim ao mesmo, após 
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diversos protestos populacionais, em 1978; na Argentina, esse regime fora nomeado de “Revolução 

Argentina”, mas tão ditatorial quanto no caso brasileiro, mesmo tendo durado menos de dez anos, 

produziu uma violência impactante. Na maioria dos casos, as Forças Armadas estiveram à frente do 

processo ditatorial e havia um “projeto de penetração norte-americano na América Latina [que] ti-

nha exigido a deposição de vários governos civis para garantir a ‘calma’ necessária ao andamento 

dos negócios e o combate à Revolução Cubana” (COGGIOLA, 2001, p.19). 

No Brasil, a base governista já enfrentava oposição ferrenha desde a turbulenta posse de 

Jango em 1961. De 1962-1963, João Goulart passa a ser perseguido por reacionários e pelas classes 

conservadoras, por conta das Reformas de Base, principalmente após o comício na Central do Bra-

sil. A elite e as classes médias conservadoras brasileiras viam na figura de Goulart um trabalhista 

irremediável, que estaria ali apenas para favorecer as classes trabalhadoras e trazer a comunização 

ao Brasil. Alguns jornais da grande mídia, como O Globo e O Estado de S. Paulo, desqualificavam 

a figura do presidente, afirmando que o mesmo queria implantar o comunismo no Brasil. 

 O governo estava enfrentado diversas crises no campo econômico e social, a alta inflacioná-

ria era uma constante e o número de greves se multiplicava por todo o país. Com toda crise e agita-

ção política, Goulart resolve agir com ousadia, organizando uma série de comícios como forma de 

adquirir adeptos da sociedade. O primeiro e único comício pronunciado por Goulart naquele ano foi 

marcado para o dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. De 

acordo com Sônia Maria de Meneses Silva (2011), o comício era visto pelo jornal Folha de S. Pau-

lo, como um “evento provocativo”, quase beirando à loucura do então presidente. O evento foi co-

berto como um grande acontecimento. A Folha de S. Paulo, por exemplo, destacou todos os prepa-

rativos para o discurso Janguista, detalhando a estrutura do palanque, a localização, bem como os 

participantes diretos desse processo. A manchete trazida pelo periódico em 13 de março evidencia 

essa preocupação de mostrar a estrutura montada para o pronunciamento de João Goulart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Preparação do Comício da Central do Brasil. Fonte: Folha de S. Paulo, 13 de março de 1964, p.1 
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Enquanto a Folha noticiava o comício, O Globo afirmava que o comunismo preparava o 

golpe de misericórdia para o Brasil. Em nota publicada sobre o evento na página 4 da edição de 13 

de março de 1964, O Globo alegava ter o pronunciamento do Presidente uma carga ideológica in-

clinada para a Esquerda, sendo também uma forma de mostrar superioridade ao governo do Estado 

do Rio de Janeiro. O periódico enfatizou que não poderia ser diferente, pois “toda a administração 

da República [estava] a trabalhar, há mais de uma semana exclusivamente” para aquele momento. É 

percebido, assim, que havia um sentido maior ao Jango ter montado esse evento, buscava-se uma 

verdadeira mobilização social, para assim, quem sabe, Goulart ter uma maior expressividade dentro 

do Brasil e conseguir implantar as Reformas de Base com sucesso. Entretanto, esse objetivo de Jan-

go só fazia crescer as críticas em relação a sua aproximação com partidos socialistas e os movimen-

tos sociais. O Globo declarava que o comício só serviria para o Governo Federal parecer muito mais 

“comprometido com as esquerdas e a agitação” (p.4). 

Por mais que essa aproximação ideológica fosse requerida pela grande imprensa, não se po-

de afirmar a concretização dessa aliança, uma vez que a esquerda estava dividida, não havia uma 

coesão de forças, tendo os reformistas e os contrários, por achar que serviam à Burguesia Nacional. 

Conquanto, foi crescente a mobilização popular durante o governo de Goulart, para Moraes (2011, 

p.33) “essa ampliação da participação popular no processo político detonou um conjunto de pres-

sões reivindicatórias das camadas subalternas”, mas não havia uma linearidade com a ideologia pre-

sidencial. 

Naquele 13 de março, a Central do Brasil estava abarrotada, pessoas iam apoiar Jango e 

também levar as suas reivindicações. Vários trabalhadores, sindicalistas, jovens, agricultores e estu-

dantes foram à Central do Brasil ouvir o que Jango e outros treze oradores tinham a propor para o 

Brasil. Diversas foram as faixas carregadas pelos presentes e a palavra de ordem era uma só: “Re-

formas de Base”. De acordo com o Jornal do Brasil as pessoas começaram a chegar à Central do 

Brasil às 14horas e logo se formou uma multidão, que de acordo com o jornal O Globo (14 de mar-

ço, 1964, p. 8) somava quase cem mil pessoas, ávidas em ouvir os pronunciamentos realizados por 

Arraes, Brizola, Jango, dentre outros oradores presentes. Seixas Dória também esteve presente no 

palanque do comício, de acordo com a Gazeta de Sergipe (14 de março de 1964) Dória afirmou no 

seu discurso que “assinará um decreto desapropriando as terras marginais das rodovias estaduais 

nos mesmos termos de decreto da SUPRA”, todavia nenhum dos jornais de dimensão nacional, aqui 

citados, fez menção à fala do governador sergipano. 
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Figura 2: População concentrada na praça da Central do Brasil. Fonte: O Globo, 14 de março de 1964, p.1 

 

Pode-se observar que nas faixas o apelo pelas Reformas era frequente, pois elas se dariam 

nos âmbitos políticos, sociais, econômicos e educacionais, vistas como uma forma de elevar o Bra-

sil para outra categoria social, como se pode ler na faixa da foto “Para salvar só reformar”. Mas nem 

todos estavam satisfeitos com os anúncios feitos por Jango, pois no comício João Goulart criticava 

fortemente aqueles que se diziam favoráveis à derrubada de seu governo, afirmando que o pretendi-

do por eles não era a democracia de fato e sim calar a voz desta: 

 

Desgraçada democracia a que tiver de ser defendida por esses democratas. Democracia para 

eles não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma demo-

cracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus anseios, de um povo abafado 

nas suas reivindicações.63 

 

                                                             
63 Transcrição do discurso proferido por João Goulart no comício de 13 de março de 1964 na Central do Brasil 

disponível em: http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/documentos/33.pdf, com acesso em: 04 de janeiro de 2012. 

http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/documentos/33.pdf
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O presidente propôs medidas que influenciariam diretamente na vida da sociedade brasileira, 

embora algumas dessas medidas tivessem sido vistas com maus olhos pela esquerda como a desa-

propriação de terras com pagamento de indenização aos proprietários, pois as esquerdas entendiam 

que as terras deveriam ser tomadas sem nenhuma forma de retorno para os latifundiários, já que 

eram locais improdutivos. Goulart não era nenhum revolucionário, todavia acreditava nas Reformas 

de Base como uma maneira de conseguir apoio e mobilização popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comício na Central do Brasil. Fonte: http://brasilrepublicano.com.br/fotos/101.jpg 

 

Leonel Brizola apresentou-se muito mais inflamado em seu discurso, de acordo com a Folha 

de S. Paulo o então deputado, reivindicava um congresso popular e o fechamento do congresso na-

cional. Para Brizola, o Congresso Nacional não representava o povo, pois estava “controlado por 

uma maioria de latifundiários, reacionários, privilegiados e de ibadianos. É um Congresso que não 

dará nada mais ao povo brasileiro. O atual Congresso não mais se identifica com as aspirações do 

http://brasilrepublicano.com.br/fotos/101.jpg
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nosso povo”64. Mas, nem todos estavam satisfeitos com os rumos dados naquele comício, as classes 

conservadoras, os setores mais reacionários da Igreja Católica, diversos políticos, entres os quais, 

Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Dom Jaime de Barros Câmara. 

A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, que ocorreu no dia 19 de março, seria 

uma resposta da ala conservadora paulista o atrevimento político de Jango. Os paulistas envolvidos 

nessa marcha intitulavam-na de renovadora das esperanças e tinha como representantes as mulheres 

paulistas que enfatizavam um “movimento espontâneo na defesa da ordem” (SILVA, 2011: 107). A 

marcha foi anunciada como um grande marco histórico e tomada pelos militares como respaldo para 

o golpe. De acordo com Elio Gaspari, a marcha reuniu perto de 200 mil pessoas com faixas amea-

çadoras (“Tá chegando a hora de Jango ir embora”) e divertidas (“Vermelho bom, só batom”) 

(2002: 48), de acordo com o Jornal do Brasil de 20 de março daquele ano, chegava a 500 mil pes-

soas a marca dos participantes da Marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mulheres católicas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Fonte: www.diarioliberdade.org 
 

Os participantes da Marcha levavam artigos religiosos, como bem observamos acima, mos-

trando quão efetiva foi a inserção da Igreja naquele momento para o desabrochar da Ditadura Mili-

tar no Brasil. Embora nem todos os setores da igreja fossem reacionários, eles entravam na contra-

dição entre o discurso da  igualdade social (sugerida pelas reformas de Base e pela própria Igreja 

Católica) e a ameaça do catolicismo, através da disseminação comunista. Além disso, faixas como 

“O Brasil não será uma nova Cuba”, “Comunismo não, Democracia sim”, “Em defesa da Família”, 

                                                             
64 Transcrição do discurso de Leonel Brizola disponível em: http://brasilrepublicano.com.br/fontes/11.pdf, com 

acesso em 29 de dezembro de 2014. 

http://www.diarioliberdade.org/
http://brasilrepublicano.com.br/fontes/11.pdf
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davam o tom ao movimento. Carlos Fico (2014) salienta que a data 19 de março comemora-se tam-

bém o dia de São José Operário, o patrono da família, nada mais oportuno para os defensores da 

moral e dos bons costumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Mulheres com faixas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Fon-

te:http://ejesa.statig.com.br/bancodeimagens/78/33/o2/7833o2smha5bfjv1hwoxlwrma.jpg 

 

Entre essas pessoas estavam integrantes da Associação das Senhoras Brasileiras, Liga das 

Senhoras Católicas a Rede das Entidades Democráticas, o Instituto Social, a Frente da Juventude 

Democrática, a Falange Patriótica, o Clube da Liberdade e outras entidades como Cruzada do Rosá-

rio e Família, Campanha Mulher pela Democracia, Liberdade de Defesa Nacional, Círculos de Ope-

rários Católicos, Associação dos Pais de Família, Federação Brasileira de Progresso Feminino, 

Grupo de Desagravo ao Rosário, Grupo do Otimismo, União Cívica de São Paulo, Associação das 

Antigas Alunas do Sacre Couer de Jesus, Movimento de Reafirmação Democrática Brasileira, Gru-

pos de Ex-Combatentes da FEB, Federação de Assistência aos Lázaros e Defesa da Lepra, Confede-

ração Católica Arquidiocesana do Rio de Janeiro, entre outras. 
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Fico (2014, p.64) analisa a Marcha como tendo sido “um componente de manipulação e evi-

dente propaganda anticomunista e contrária a Goulart”, na qual se demonstrava bem que o Comu-

nismo deveria passar longe do Brasil, como se pode observar nas imagens abaixo. 

 

 
Figura 6: Faixas levadas à Marcha. Fonte:http://luizantoniosoares.blogspot.com.br/2014/03/31-de-marco-de-1964.html 
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Figura 7: População na Marcha com a Família.. Fonte: https://historiativanet.wordpress.com/2011/11/23/a-marcha-da-

familia-com-deus-pela-liberdade/ 

 

O comunismo acabou sendo forjado como o grande vilão e inimigo comum para as classes 

conservadoras, as palavras de ordem “Verde amarelo, sem foice nem martelo”, “Queremos governo 

cristão”, utilizadas depois para representar a legitimidade do Golpe, pois a Marcha acaba sendo vis-

ta como um pedido de socorro por aquela parcela da população. Após essa primeira Marcha, outra 

já estava sendo convocada e seria realizada no Rio de Janeiro, todavia, por ter acontecido após o 

golpe foi denominada de Marcha da Vitória e ocorreu em 02 de abril de 1964. 

A Gazeta de Sergipe fazia severas críticas aos idealizadores da Marcha, chamando-os de far-

santes da democracia. O editorial de 20 de março de 1964 chamava os organizadores do movimento 

de aproveitadores, pois queriam “confundir os ingênuos, amedrontar o povo ignorante com a pre-

sença do comunismo” (p.2). Sergipe estava em consonância com as Reformas de Base, principal-

mente com a Reforma Agrária, que segundo o periódico sergipano, serviria de padrão para os de-

mais estados que sofriam de dificuldades socioeconômicas. 

Lutando contra as Reformas de Base, os dirigentes da Marcha do dia 19 de março, realizada 

em São Paulo, propunham que o Rio de Janeiro também realizasse a sua, lutando contra o principal 

inimigo: O Comunismo. Assim é que o jornal O Globo, de 28 de março de 1964, noticiava o se-

guinte: 

 

https://historiativanet.wordpress.com/2011/11/23/a-marcha-da-familia-com-deus-pela-liberdade/
https://historiativanet.wordpress.com/2011/11/23/a-marcha-da-familia-com-deus-pela-liberdade/
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Na Marcha da Família o carioca expressará o seu repúdio ao comunismo. As entidades que 

promovem a Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade instituíram volantes dizendo 

que o movimento é de caráter cívico-religioso, destinado a reafirmar os sentimentos do po-

vo brasileiro, sua fidelidade aos ideais democráticos e seu propósito de prestigiar o regime, 

a Constituição e o Congresso. Manifestando frontal repúdio ao comunismo ateu e antinaci-

onal. Fazem apelos aos participantes da marcha que cantem apenas durante o desfile hinos 

patrióticos ou religiosos evitando quaisquer alusões a pessoas, grupos ou agremiações par-

tidárias. Devido a marcha revestir-se de austeridade compatível com a manifestação em que 

cultua, acima de tudo, Deus, o Brasil e a democracia, estão formalmente proibidos cartazes, 

faixas ou volantes de propaganda pessoal ou de candidatos. Não se admitindo a queima de 

fogos de qualquer maneira. (Fonte: Jornal O Globo, 28 de março de 1964, disponível em: 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=196019640328) 

 

Em Sergipe houve também uma tensão, agravada pela tentativa do Presidente da Assembleia 

Legislativa, Fernando Leite, em 1964, de tomar o poder governamental, por alegar que o governa-

dor em exercício, Celso de Carvalho, teria deixado o cargo vago. Todavia, o mesmo encontrava-se 

em território sergipano e Leite não conseguiu tomar posse, mesmo após ter convocado todos os de-

putados sergipanos, a GS noticiou, portanto, que havia falhado o Golpinho de Estado. “O clima ins-

taurado no país não era dos mais amistosos e sim o da espera de um golpe, que viria de um lado ou 

de outro”. (TOLEDO, 1982) Da parte de Jango, esse golpe se daria como o de Getúlio Vargas em 

1937, amparado nas bases sindicais, do outro lado, o golpe previa a deposição de Goulart. Assim, 

no dia 30 de março de 1964, o golpe direitista começou a ser colocado em prática, tendo como pre-

tensão salvar o Brasil do “perigo comunista”, enquanto Goulart defendia-se em discurso proferido 

no Automóvel Clube, o presidente afirmava que “O momento que estamos vivendo exige de cada 

brasileiro o máximo de calma e de determinação, para fazer face ao clima de intrigas e envenena-

mentos, que grupos poderosos estão procurando criar contra o governo” (Jornal do Brasil, 31 de 

março de 1964, p. 3).Os jornais do dia 31 de março colocavam o Brasil em um clima de tensão, 

alertando a população para os planos de Goulart. A mídia forneceu aparato para manipular a socie-

dade civil no que diz respeito à deposição de Goulart e o início do Golpe Civil-militar. 
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Figura 8: Jornal O Globo, mostrando a situação de tensão do país. Fonte:http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-

acervo/?navegacaoPorData=196019640331 
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A Folha de S. Paulo evidencia a situação instaurada a partir da denúncia do plano de matar 

o governador de Pernambuco Miguel Arraes, na cidade de Maceió e do desentendimento entre o 

Ministro do Exército e o Ministro da Marinha. “Já estava posto o que aconteceria e não durou muito 

tempo para tomar uma definição concreta, o golpe viria, mas os vitoriosos foram os militares e as 

alas conservadoras”. (TOLEDO, 1982) 

O mês de março estava sendo obscuro e a imprensa não temia em pedir a deposição de Jan-

go como fez o jornal Correio de Manhã, com o editorial Basta!. Embora o Correio não fosse um 

quadro da imprensa conservadora o periódico acreditava ser uma afronta à Nação brasileira a per-

manência de Goulart no poder. De acordo com o editorial, era um sacrifício tolerar o seu mandato 

até o fim. O editorial é esclarecedor para compreendemos a situação posta através da ação midiáti-

ca, pois foi ela quem criou o clima de insegurança e insatisfação para a sociedade: 

 

Não é tolerável esta situação calamitosa provocada artificialmente pelo Governo, que 

estabeleceu a desordem generalizada, desordem esta que cresce em ritmo acelerado e ame-

aça sufocar todas as forças vivas do país. Não contente de intranqüilizar o campo, com o 

decreto da Supra, agitando igualmente os proprietários e os camponeses, de desvirtuar a 

finalidade dos sindicatos, cuja missão é a das reivindicações de classe, agora estende a sua 

ação deformadora às Forças Armadas, destruindo de cima a baixo a hierarquia e a dis-

ciplina, o que põe em perigo o regime e a segurança nacional. (Correio da Manhã, 31 de 

março de 1964, p.1) 
  

 As palavras utilizadas pelo editorial como desordem, desvirtuar, ação deformadora e indis-

ciplina, pretendia fazer com que o leitor pensasse ser o governo de Jango um empecilho ao desen-

volvimento do país, pois estaria ele, em companhia dos seus correligionários, desordenando e des-

virtuando as forças capazes de elevar o país, ao primeiro mundo, e Jango seria a própria ameaça à 

nação. Os editoriais do jornal Correio da Manhã, ficaram bastante famosos, pois lá se expressava a 

vontade de uma maioria da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pronunciamento de João Goulart no Clube Naval. Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/node/908972 
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Não demorou para que as forças conservadoras se unissem e atentassem contra a democra-

cia, ironicamente dizendo ser representante dela. De Minas Gerais, as tropas marcharam ao encon-

tro de Goulart no Rio de Janeiro, elas estavam sob o comando do General Olímpio Mourão Filho. O 

governo não demonstrou resistência, tampouco foi surpreendido uma vez que, desde o dia 30 de 

março, várias lideranças, inclusive o Comando Geral dos Trabalhadores, sabiam da existência de 

um cronograma para a tomada do poder e derrocada de Jango. Para Jacob Gorender (1987) o gover-

no e seus apoiadores foram os responsáveis pela improvável vitória: 

 

Nenhuma das lideranças operárias e nacionalistas mostrou audácia e iniciativa de luta. 

Todos ficaram à espera do comando do Presidente da República. Fracassaram não só os 

comunistas, mas também Brizola, Arraes e os generais nacionalistas. Jango não quis a luta, 

receoso de que a direção política lhe escapasse e se transferisse às correntes de esquerda. 

Colocou a ordem burguesa acima de sua condição política pessoal. (GORENDER, 1987: 

66) 

 

 

O general Arnaldo de Moraes Âncora buscou alguma forma de atuação diante das tropas de 

Mourão Filho, mas de acordo com Skidmore (2010), Assis Brasil alegou ao general que “Jango ti-

nha deixado um recado declarando que não queria confronto militar” (Skidmore, 2010, p. 347), o 

único empenhado na resistência era Brizola, mas sem apoio de Goulart nada poderia fazer. A partir 

de então o Brasil começava a viver um longo período ditatorial que se arrastaria por dolorosos 21 

anos de perseguições, cassações e censura, sendo apoiado por grandes meios de comunicação. Para 

Juarez Bahia: “a grande imprensa louva a queda do presidente João Goulart” (1990, p.321), mas 

nem desconfiava o quão prejudicial seria esse período para a liberdade midiática brasileira. 

Logo diversos mecanismos foram criados para supervisionar a escolha dos cidadãos. O Ser-

viço Nacional de Informações (SNI) foi criado para controlar os passos da sociedade, investigando 

o dia a dia de pessoas consideradas “suspeitas” e possíveis desordeiras da Segurança Nacional. Os 

órgãos de supervisão e repressão se multiplicaram, vários cidadãos tiveram seus direitos políticos 

cassados, muitos são presos e torturados, apenas por serem considerados suspeitos. 

 A história do Golpe em Sergipe torna-se especial, pois foi um dos poucos estados que teve o 

seu governador preso e cassado, João de Seixas Dória. De acordo com Ibarê Dantas (2014), desde o 

dia 31 de março que havia rumores da ocupação militar, no dia 01º de abril o receio de como a situ-

ação estava se desenhando era tão grande que o centro comercial permaneceu fechado em parte, 

“numerosas pessoas acorreram à Praça Fausto Cardoso. Em meio à aglomeração humana, formada 

em frente ao Palácio do governo, o deputado federal Euvaldo Diniz (UDN) começou a discursar, 
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mas logo foi preso” (Dantas, 2014, p. 21), todos estavam preocupados em compreender o que ocor-

ria. A Gazeta de Sergipe que não havia circulado no primeiro dia de abril não tardou em dar infor-

mações no dia dois de abril, mostrando como estava perplexa e amedrontada a população sergipana. 

 Na fotografia abaixo retirada da edição 2373 de dois de abril de 1964, é possível observar 

como estava a população sergipana: as casas comerciais e mercados não abriram e a população bus-

cava uma explicação, por isso recorreram à praça Fausto Cardoso, conforme figura 1. Os soldados 

guardavam a Empresa de Correios e Telégrafos para que assim a parcela da sociedade, que buscava 

informação, e não fosse à sede dos Correios. 

 

Figura 10: População às ruas, comércio fechado, soldados guardam a sede dos Correios, esse era o clima de insegurança 

em Aracaju no início de abril de 1964. Fonte: Gazeta de Sergipe, 02 de abril de 1964, p.1 
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1 – “Podem me prender, podem me bater que eu não mudo a minha opinião”: Cassações e ar-

bitrariedades em Sergipe durante a Ditadura civil-militar. 

 

A primeira manchete da Gazeta de Sergipe após o golpe descreve o clima instaurado que era 

de apreensão, dúvida e medo, bem como do “convite” feito ao governador Seixas Dória para com-

parecer às dependências do 28º BC para prestar esclarecimentos, tendo ficado em seu lugar o vice 

Celso Carvalho. Após esse episódio Dória foi encaminhado para a prisão na Ilha de Fernando de 

Noronha, onde já se encontravam outros presos políticos a exemplo de Miguel Arraes. 

 Seixas Dória teria sido preso e cassado devido ao pronunciamento feito no dia 01 de abril na 

Rádio Difusora (hoje Aperipê), nele o governador de Sergipe reafirmava o seu compromisso com as 

reformas de base e pedia aos sergipanos paciência para lidar com o momento atravessado pela pá-

tria e, embora não soubesse, estava se despedindo do seu mandato. Segue na íntegra o discurso pro-

ferido: 

 

O governo do Estado de Sergipe, fiel aos seus princípios, à sua linha de conduta, à sua vo-

cação popular, ao seu passado, a todos os seus pronunciamentos feitos todas as tribunas de 

todas as praças públicas deste país, afirma e reafirma, nesta hora grave e difícil da naciona-

lidade, seu inquebrantável e intransigente propósito de defender a legalidade e as institui-

ções democráticas, bem como o de lutar pelo respeito e resguardo de todos os mandatos 

populares, sem exceção de nenhum deles” (Discurso de Seixas Dória, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=012.2.5

4.O&nuQuarto=120&nuOrador=1&nuInsercao=8&dtHorarioQuarto=12:58&sgFaseSessao

=OD%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=15/02/2012&txApelido=ROG%C3%89RI

O%20CARVALHO&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final, com acesso em 

28 de dezembro de 2014) 

 

 

As palavras de Dória naquele primeiro de abril, acompanhada de suas ações praticadas du-

rante o seu governo, fizeram com que Sergipe fosse na contramão do país, pois enquanto em todo 

território nacional a UDN crescia "na medida em que essa agremiação se apresentava como uma das 

peças principais da coalização civil-militar" (Dantas, 2014, p. 29) aqui em Sergipe o dissidente da 

UDN era deposto e Celso Carvalho correligionário do PSD ascendia ao cargo. 

Sobre o caso, a Gazeta de Sergipe emitiu uma pequena nota falando da Nova alteração na 

Chefia do Executivo, mas não lançou mão de opiniões favoráveis ou contrárias ao agora ex-

governador, nem a situação que se instaurava. Podemos fazer a leitura desse silenciamento, pois 

naquele momento a maior parte da população estava apreensiva sobre como se posicionar e com a 

mídia não era diferente, ou calava ou fechava. 
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Figura 11: Substituição de Seixas Dória por Celso de Carvalho no Legislativo. Fonte: Gazeta de Sergipe, 02 de abril de 

1964, p.1 
 
 

Não foi privilégio de Dória ser cassado e silenciado. Alguns jornais, a exemplo da Folha 

Popular, foram fechados e as emissoras de rádio foram controladas pelo Exército, a partir do dia 

dois de abril o governo decidiu que apenas dois diários continuariam circulando: o Diário Oficial e 

a Gazeta de Sergipe, sendo que esta estaria subjugada a censura prévia. O fechamento da Folha Po-

pular foi noticiado pela Gazeta de Sergipe em 03 de abril, na legenda lê-se: "As dezesseis horas de 

ontem fôrças (sic) do 28º BC empreenderam a apreensão do semanário 'Folha Popular' que se edita 

nesta Capital": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fechamento da Folha Popular. Fonte: Gazeta de Sergipe, 03 de abril de 1964, p.1 
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Diversos políticos sergipanos tiveram seus direitos parlamentares cassados, entre eles Cleto 

Maia, Geraldo Maia, Viana de Assis e Nivaldo Santos. Esses políticos eram vistos como subversi-

vos e destruidores da ordem por aqueles que os cassaram, buscando assim justificar esse fato. As 

cassações nesse período são amplamente discutidas por Célia Costa Cardoso (2010), em seu artigo 

Políticos Cassados no Estado de Sergipe em 1964. De acordo com a autora: 

 

Com a deposição do Presidente da República e de Seixas Dória das chefias dos Poderes 

Executivos nacional e estadual, deputados estaduais como Cleto Sampaio Maia (PRT), Vi-

ana de Assis (PR), José Nivaldo dos Santos (PR) e Baltazar José dos Santos (PSD) também 

foram atingidos por uma onda de perseguições políticas, tendo os mandatos cassados em 14 

de maio de 1964, conforme resumo da Ata da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

 

 Os mandados de Segurança impetrados para com os políticos possuíam uma série de infor-

mações que nos revelam a pensar como ocorriam as ligações políticas naquele momento. Viana de 

Assis, por exemplo, foi qualificado de subversivo devido às suas paixões políticas, de acordo do 

com o processo: 

 

 

Antonio Fernades Viana de Assis, qualificado às fls. 281. Ex-deputado estadual. Teve seu 

mandato cassado pela Assembléia Legislativa deste Estado, em virtude de fatos atentató-

rios à Segurança Nacional. Compareceu e tomou parte ativa no comício do agitador Padre 

Alípio de Freitas, quando de sua visita a esta capital, ao lado dos líderes comunistas Ago-

nalto Pacheco, Manoel Vicente do Nascimento, Franco Freire e outros. É favorável à lega-

lização do Partido Comunista no Brasil, conforme seu depoimento de fls. 283 e o docu-

mento anexo de folhas 280. Numa demonstração evidente de sua ideologia taxou a “Mar-

cha com Deus pela Liberdade e pela Família” de subversiva. E contrário à revolução de 

31 de março do corrente ano, a qual acha sem roteiro e sem liderança. (Citação retirada do 

Mandado de Segurança impetrado por Antonio Fernandes Viana de Assis. Localizado no 

Arquivo Judiciário de Sergipe. Fundo: Aju/1ª Esc; Cx. 06) 

 

 
Embora cassado no primeiro semestre de 1964, Viana de Assis sofreu ainda em 1966 a 

suspensão dos direitos parlamentares durante dez anos. Cleto Maia, Deputado pelo Partido Rural 

Trabalhista também fora alvo da cassação. De acordo com os relatórios encontrados sobre o Maia 

ele e o seu irmão, Geraldo Maia, prefeito pela cidade de Propriá, faziam discursos inflamados sobre 

as Reformas de Base e, principalmente, no que tangia à Reforma Agrária, além disso, teriam 

organizado eventos para comemorar a Internacional Comunista na região ribeirinha (Própria, 

Santana do São Francisco, Cedro de São João). O fato de ter proferido conferências sobre a 

revolução cubana e a reforma agrária na China vermelha, fez com que as denúncias que pesavam 

sobre ele tornassem-se cada vez mais evidentes e reais. Ele era um subversivo e deveria ser 

combatido. Por isso, o Capitão Antônio Bião Martins Lima expede o mandado de prisão contra o 

político, de acordo com o relatório: 
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Cleto Sampaio Maia, acha-se enquadrado na Lei no 1802, de 5 de janeiro de 1953, 

artigo 2o incisos III e IV, artigo 11, letra n e artigo 12, visto suas pregações de in-

vasão de propriedades particulares, das agitações em Propriá, Cedro etc, ainda 

suas ligações com Leonel Brizola, Coronel Dagoberto Rodrigues, Agnoaldo Pa-

checo, Manoel Vicente e Padre Alípio, e enfim pelos demais atos atentatórios a 

Segurança Nacional, conforme consta nesse inquérito. Enquadra-se também Cleto 

Maia no artigo 14 da lei acima citada, visto menosprezar as Forças Armadas, 

quando em comícios taxa os elementos desta de “gorilas”. No artigo 16, da refe-

rida lei, acha-se também enquadrado Cleto Maia, por possuir armas e munições de 

guerra. Incrimina mais ainda Cleto Maia o fato dele não querer prestar depoi-

mento, não respondendo as perguntas que lhe foram feitas o que confirma as 

acusações que pesam sôbre êle (sic).No dia 1o do corrente mês, foi solicitado por 

Ofício, ao Excelentíssimo Presidente do Conselho Permanente de justiça da Sexta 

Região Militar, a prisão preventiva de Cleto Sampaio Maia e Geraldo Sampaio 

Maia. (Citação retirada do Mandado de Segurança impetrado por Cleto Sampaio 

Maia. Localizado no Arquivo Judiciário de Sergipe. Fundo: Aju/1ª Esc; Cx. 06) 
 

 

Em agosto de 1964 os irmãos Maia conseguiram liberdade e por mais que tenham tido uma 

participação significativa na História Política de Sergipe pouco, ou nada, se ouve falar deles. Outros 

políticos também se fizeram presentes no que diz respeito às práticas de embate contra os militares 

e foram igualmente perseguidos como José Nivaldo dos Santos e Baltazar Francisco. Todavia, não 

foram presos, pois o judiciário não encontrou provas suficientes sobre o grau de envolvimento des-

tes em atos considerados como subversivos65. Contudo, os políticos não foram os únicos que figura-

ram nos porões do 28ºBC, militantes e estudantes também tiveram a sua liberdade castrada graças 

aos mandos e desmandos militares. 

Os estudantes também sofreram sanções. O maior grupo dos discentes mobilizados se en-

contrava no Colégio Estadual de Sergipe, hoje Atheneu Sergipense, local dirigido por Maria Augus-

ta Lobão. A Diretora era a maior delatora dos alunos daquela instituição, pois o seu marido perten-

cia ao quadro do Exército, assim, logo nos primeiros anos da Ditadura o número de alunos que tive-

ram suas matrículas trancadas no Colégio Atheneu foi grande. Os casos que mais repercutiram di-

zem respeito a: Wellington Dantas Mangueira Marques; Jackson Sá de Figueiredo, Abelardo Silva 

de Souza e Mário Jorge Vieira. Eles foram expulsos por apresentarem uma eminente ameaça à “in-

tegridade ideológica daquela instituição”.  

                                                             
65 Projeto de pesquisa desenvolvido durante a Bolsa PIBIC-COPES/UFS 2010-2011, sob a orientação da Professora Drª 

Célia Costa Cardoso. Ver artigo: CARDOSO, Célia Costa. Políticos cassados no Estado de Sergipe em 1964. Cadernos 

do Tempo Presente. V.2, 2010, dezembro de 2010. 
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Devido à censura daquele período, pouco é encontrado nos jornais, todavia, os mandados de 

segurança impetrados pelas famílias desses estudantes nos dizem muito sobre como a situação esta-

va sendo conduzida. Eles foram considerados como sendo: 

 

elementos que contribuem para a desarmonia social e ideológica naquele Estabele-

cimento. E o comando Militar pedira estas providências, em plena vigência do AI, 

quando intenso era a ação contra as atividades subversivas. Assim, o Comando de 

Guarnição Federal pleiteara as “medidas acauteladas e disciplinares que evitem a 

agitação no meio estudantil. (Trecho retirado do mandado de segurança impetrado 

por Wellington Mangueira e outros. Localizado no Arquivo Judiciário de Sergipe. 

Fundo: Aju/1ªEsc; Cx. 20, Acervo 02, Módulo IX.) 

 

Os mandados de segurança impetrados foram feitos para garantir aos estudantes voltarem à 

Instituição. Osman da Silva Buarque, então Juiz de Direito da quarta vara privativa de Aracaju, ga-

rantia que os estudantes voltassem as suas atividades normais, alegando que as transferências dos 

alunos constituíam um ato arbitrário da diretora Maria Augusta Lobão Moreira. No entanto, não 

aceitando a decisão do Juiz, a diretora pediu para que os autos fossem levados a uma outra instân-

cia, tendo o direito concedido. Quando o processo chegou ao Tribunal de Justiça, a segurança favo-

rável aos alunos foi negada, pois se conclui que não houve abuso de poder. 

Esses não foram os únicos estudantes expulsos daquele estabelecimento, frequentemente ha-

via denúncias relacionadas a grupos formados dentro do Colégio Estadual de Sergipe, denúncias 

essas que eram facilitadas pelo bom relacionamento que a diretora tinha com os militares em Sergi-

pe, já que era casada com João Moreira, um dos “mais declarado informante civil do Exército em 

Sergipe” (DANTAS, 2014) 

Alguns grupos que se mostravam contrários ao movimento militar foram sendo 

desarticulados aos poucos, nos primeiros anos da “Tutela Militar em Sergipe”. Segundo Ibarê 

Dantas: 

os mais empenhados no projeto mudancista foram reprimidos e desarticulados. 

Numerosos cidadãos foram presos arbitrariamente e processados por motivo 

ideológico. Os sindicatos passaram por um processo de investigação, alguns 

sofreram intervenção (quatro em 1965), a imprensa passou a ser controlada e 

coagida, e a Igreja Católica dividida teve sua ala progressista perseguida. Enfim, a 

mobilização popular de caráter reformista e/ou revolucionário era estancada pela 

interferência militar, originando uma nova estrutura de poder diferenciada da 

anterior, embora incorporasse alguns setores vinculados ao governo passado. 

(Retirado de Domínio Militar em Sergipe, disponível em: 

http://www.fundaj.gov.br/licitacao/observa_sergipe_01.pdf) 

 

A imprensa foi o principal alvo dessa desarticulação, pois é capaz de erguer e destruir go-

vernos. Imediatamente as mídias de orientação ideológica socialista e comunista foram interrompi-

das e a Gazeta embora se colocasse como socialista e ligada aos grupos da Reforma de Base conti-

http://www.fundaj.gov.br/licitacao/observa_sergipe_01.pdf
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nuou circulando. Alguns estudiosos, como Ibarê Dantas, justifica essa continuidade de funciona-

mento afirmando que os militares buscavam um meio para “legitimar o seu poder e disseminar os 

seus feitos” (DANTAS, Ibarê, 2014, p. 36). Mas será que as relações pessoais também não pesaram 

para manter o periódico funcionando? 

 

2 - “Página infeliz da nossa história”: Imprensa entre a censura e a liberdade. 

 

A relação entre o Regime Militar e a imprensa foi bastante tumultuada, pois o governo en-

xergava os meios de comunicação como uma forma de controle social e de propaganda positiva pa-

ra a Ditadura, pois a partir do momento em que iniciavam a censura, havia a escolha das matérias 

que deveriam circular e as escolhidas, eram aquelas que não davam espaço para a discussão da polí-

tica. As leis de censura foram instituídas em todo o território nacional, as principais outorgadas fo-

ram a 5.250 de 9 de fevereiro de 1967 e o decreto-lei nº1.077 de 26 de janeiro de 1970. A primeira 

regulava a manifestação da liberdade, enquanto a segunda legalizava a censura. De acordo com Vic-

tor Reis Mazzei (2011): 

 

Jornalistas passaram a ter seus empregos ameaçados. Além disso, os militares pressionavam 

os empregadores para que os repórteres fossem demitidos caso noticiassem alguma matéria 

que estivesse em desacordo aos interesses do regime. O governo, com medidas como essas, 

buscava blindar-se a qualquer custo de seus opositores e de opiniões contrárias. Exercia o 

seu poder contra a imprensa, ameaçando-a caso causasse transtornos ou arranhasse sua 

imagem. (MAZZEI, 2011: 63) 

 

 

Os Estados que possuíam veículos de informação tiveram os mesmos fechados, ou 

censurados. A censura ocorria de duas maneiras, a saber: Autocensura ou Censura Prévia. Os 

militares buscavam calar todo e qualquer foco de oposição e questionamentos que se levantassem 

contra eles, procurando impor a veiculação de notícias favoráveis ao governo. As reportagens 

comprobatórias da positividade do Golpe civil - militar era cada vez mais essencial para a 

legitimação do mesmo; sendo assim, era comum veículos de comunicação receberem bonificações 

para que divulgassem boas novas sobre o governo. Maria Aparecida Aquino (1999) lembra que as 

notícias sobre a censura quase nunca eram publicadas, para a população continuar apoiando os 

militares e não saberem de fato o que estava acontecendo. 

Para garantir a legalidade governamental, os militares passam a buscar apoio no Congresso 

através dos Senadores e Deputados. Aqueles que se mostravam contrários ao novo regime político 

foram cassados prontamente, havendo assim uma política de cassação que agia em acordo com as 
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Assembleias Legislativas, buscando a prisão e suspensão dos direitos políticos daqueles que fossem 

considerados subversivos ou que apresentassem algum perigo iminente ao Estado. 

Não bastava apenas ter o controle das Assembleias e do Congresso. Quase tudo que não 

atendesse aos anseios dos militares e da sociedade conservadora deveria ser cortado e alterado ao 

bel prazer dos governantes. Esse estudo pensa a censura a partir do ano de 1968, considerando que 

as formas de exceção política e cultural demoraram por volta de quatro anos para se consolidar, não 

negando o fato de que houve sim cerceamento da liberdade nos anos iniciais (1964-1968); no 

entanto, percebe-se que após 1968 essa situação torna-se mais grave. 

Assim que o AI-5 fora promulgado, os jornais do Rio de Janeiro receberam um manual de 

como deveriam portar-se a partir daquela data. Não há registros que comprovem a recepção de 

manuais como este pela GS. O manual enfatizava como os jornais deveriam se portar para os seus 

pronunciamentos: 

 

1.Objetivos da censura: a) obter da imprensa falada, escrita e televisiva o total 

respeito à Revolução de Março de 1964, que é irreversível e visa a consolidação da 

democracia; b) Evitar a divulgação de notícias tendenciosas, vagas ou falsas, que 

possam vir a trazer a intranqüilidade ao povo em geral. 2. Normas: a) Não deverão 

ser divulgadas notícias que possam: - propiciar o incitamento à luta de classes; - 

desmoralizar o governo e as instituições; - veicular críticas aos atos institucionais; - 

veicular críticas aos atos complementares; - comprometer no exterior a imagem 

ordeira e econômica do Brasil; - veicular declarações, opiniões ou citações de 

cassados ou porta-vozes; - tumultuar os setores comerciais, financeiros e de 

produção; - estabelecer a desarmonia entre as forças armadas e entre os poderes da 

República ou a opinião pública; - veicular notícias estudantis de natureza política; - 

veicular atividades subversivas, greves ou movimentos operários. 4. Prescrições 

diversas: a) a infração das normas do n º. 3 implica a aplicação das sanções previstas 

em lei; b) os espaços censurados deverão ser preenchidos de forma a não modificar a 

estrutura da publicação ou programa; c) as presentes instruções entram em vigor no 

ato do recebimento, revogando-se as disposições em contrário. Ass: General de 

Brigada César Montagna de Souza66 

 

Como podemos perceber, os jornais deveriam seguir regras ditadas pelos órgãos governa-

mentais responsáveis pelo controle da imprensa. “Os censores controlavam tudo, com serviços de 

escuta, recortes e análises” (MARCONI, 1980, p. 39). Duas leis foram fundamentais no período di-

tatorial para repreender a imprensa. A primeira foi a Lei nº. 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, “regu-

lando a liberdade de manifestação do pensamento da informação”. Interessante observar que, de 

acordo com essa lei, tudo é permitido, mas nada poderia ser feito. Vejamos a disposição do Capítulo 

I, Art. 1º: "É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informa-

                                                             
66  Apud KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda - Jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. Boitempo 

editorial, São Paiulo, 2004, p. 108-109. Tendo sido as suas cópias originais entregues à autora por Elio Gaspari. 
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ções ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos 

(sic) da lei pelos abusos que cometer"67. 

Ora, ao ler esse artigo da Lei podemos pensar não haver nenhum tipo de cerceamento às 

informações veiculadas, uma vez que a manifestação do pensamento é posta como “livre”. No 

entanto, nos parágrafos 1º e 2º deste mesmo capítulo e artigo, começam as exceções da “liberdade”. 

Vejamos: 

 

§1º Não será tolerada a propaganda da guerra, de processos de subversão da ordem política 

e social ou de preconceitos de raça ou classe. §2º O disposto neste artigo não se aplica a 

espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na 

vigência do estado de sítio, quando o Govêrno (sic) poderá exercer a censura sobre os 

jornais ou periódicos e empresas de radiodifusão e agências noticiosas nas matérias 

atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos executores 

daquela medida68. 

 

A partir desse decreto nada era passível de compreensão, tudo era controlado: jornais, músi-

ca, programas televisivos, revistas, todos eram supervisionados para que nada atingisse a moral e os 

bons costumes ditados pelas Forças Armadas.  Mas como a censura era aplicada? 

Os modos mais comuns de se aplicar o cerceamento aos meios de comunicação eram através 

da censura prévia e autocensura. A primeira se dava através da presença de censores nas redações 

jornalísticas, geralmente destinada aos grandes jornais que se recusavam a utilizar a autocensura. Os 

censores deveriam ler todas as páginas para provar, aprovar, reprovar ou sugerir acertos em reporta-

gens. Caso encontrassem matérias consideradas subversivas, elas deveriam ser enviadas à Polícia 

Federal com sede em Brasília. 

Além da Censura Prévia e da Autocensura, os “bilhetinhos” e telefonemas foram corriquei-

ramente utilizados para praticar o cerceamento à liberdade: “aqueles que ousaram se rebelar contra 

as vergonhosas proibições escritas e telefônicas tiveram de suportar, por longo tempo, a indesejável 

presença de policiais censores” (MARCONI, 1980, p. 61). Esses censores liam os originais produ-

zidos pelos jornalistas e muitas vezes os faziam modificar a redação das notícias ou mesmo veta-

vam a publicação. 

 Os “bilhetinhos” eram ordens por escrito do que não poderia ser noticiado. Também eram 

comuns telefonemas dando informações sobre como proceder. Além dos tipos de censura corriquei-

ros que conhecemos, existia outra maneira menos comum: a escuta telefônica. Essa não objetivava 

proibir determinadas notícias, mas obter informações. Segundo Glaucio Soares (2010), formou-se 

                                                             
67 HTTP://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128588/lei-de-imprensa-lei-5250-67, acessado em: 15/04/2014 
68 Idem 
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uma central telefônica em Brasília que grampeava os telefones de pessoas comuns, militantes ou 

qualquer pessoa considerada suspeita. Havia duas seções de escuta, uma destinada às pessoas co-

muns e outra à quem já estava sob forte suspeita. Para o primeiro caso, os ouvintes eram pessoas 

pouco qualificadas que só passavam a gravação aos chefes caso contivesse palavras como Eleições 

presidenciais, Cuba, Comunismo ou nomes como o de Lamarca, Luis Carlos Prestes, Fidel Castro 

entre outras. 

Na Gazeta de Sergipe, a partir do dia 01º de abril de 1964, “chegou um major comandante 

do 28º Batalhão de Caçadores e avisou que a edição daquele dia estava apreendida”69. Embora a 

primeira edição tenha sido confiscada, o jornal continuou a circular a partir do dia 02 de abril. Eze-

quiel Monteiro, que assinava a coluna de Opinião do jornal, escreve, naquela data em que o jornal 

volta a circular, um texto de opinião intitulado Advertência aos censores, no qual é possível ler: 

"não é possível fazer jornalismo, nem muito menos orientar a opinião pública. Se os senhores não 

desfrutam da necessária estabilidade emocional [...] imprescindível à focalização adulta". (Gazeta 

de Sergipe, 02 de abril de 1964, p.2) 

 Todavia, devemos lembrar que o filho do fundador da Gazeta, Hélio Dantas fazia parte das 

Forças Armadas e havia sido mandado para Sergipe para servir no 28º BC, o que nos leva a crer que 

além do fator levantado por Ibarê Dantas, as relações sociais também pesaram para não haver o 

fechamento definitivo do jornal, o que não os livrava da censura, pois a partir daquele dia a 

presença do censor Major Raul era constante. Os jornalistas Luiz Antonio Barreto e Paulo Brandão 

fazem uma descrição do censor, de acordo com ambos, o Major era “uma figura execrável, um 

maníaco, beberrão”, que por vezes antes de chegar à redação passava nos bares circunvizinhos e de 

lá seguia para o jornal com arma em punhos para intimidar os jornalistas da Gazeta.  Os fatos 

relatados pelos jornalistas são deveras interessante, principalmente por dar a possibilidade de 

entender o despreparo dos censores, de modo que o major Raul, por exemplo, ordenava a 

publicação das matérias mais absurdas possíveis. Brandão recorda uma ocasião na qual houve uma 

chuva muito forte. ocasionando a queda de algumas casas na BR 101, e o major supracitado manda 

o jornal publicar uma notícia incriminando o ex-governador Seixas Dória.    

 Este não foi um fato isolado. Não era raro o major Raul mandar publicar manchetes 

exorbitantes e fatos inexistentes, foi o caso da notícia publicada em junho de 1964, na qual 

                                                             
69 Paulo Brandão,  jornalista da Gazeta de Sergipe e neto do fundador desse jornal, Orlando Dantas, em entrevista 

concedida a autora em 16/03/2012 
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mandaram escrever em caixa alta o título “Brasil vence sozinho a União Soviética com ardor de 

seus filhos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: “O Brasil venceu sozinho a União Soviética”. Fonte: Gazeta de Sergipe, 18 de abril de 1964, p.1 

 

O jogo nunca tinha ocorrido e esse fato foi o “estopim” para a saída do major Raul da censu-

ra ao jornal, pois como relatou Paulo Brandão: 

 
Meu avô estava afastado do jornal naquele momento, meu tio Hélio, que era novo na época, 

tinha voltado do Rio, tinha servido o exército no Rio, era oficial de reserva, ele tinha se 

afastado, mas conhecia a macacada toda, ai foi lá falar com o major Silveira, foi lá e levou 

o jornal, ai ele chegou e disse: “comandante, eu vim mostrar isso aqui”. Ai o major Silveira 
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leu e disse: “E jogaram?” Ai ele disse: “exatamente, eu vim aqui saber o placar, porque o 

Major Raul mandou botar isso ai, mas não disse o placar”, ai o major Silveira decidiu que a 

partir do outro dia ia fazer a censura pessoalmente, então o major não foi mais lá. E o major 

Silveira fez um acordo, hoje eu posso dizer, mas na época não se podia falar. Ele disse: 

“Olhe, vamos fazer um acordo. Eu não quero estar aqui enchendo o saco de vocês e nem 

quero vocês me enchendo, então faz assim o que estiverem com dúvidas não publiquem, 

certo? E eu deixo ai com vocês, mas vejam, por quê senão a gente vai ter que vir. 
 
 

A partir de então, começou a se praticar a autocensura no jornal e as notícias eram selecio-

nadas com o maior cuidado possível e na dúvida a “decisão deveria ser pelo lápis vermelho”, pois 

por maiores cerceamentos que houvesse era preferível publicar o que era ordenado ao ter o jornal 

fechado. Por esse motivo as notícias sobre a prisão de Dória são deveras escassas, de todo o período 

que o ex-governador ficou preso em Fernando de Noronha, apenas algumas cartas endereçadas a 

esposa Mary Dória foram publicadas no jornal. Esse fato ocorreu, talvez, para demonstrar à socie-

dade e ao Estado Autoritário o posicionamento ideológico de Dória, uma vez que deixa claro em 

trechos da carta que não era comunista e prezava pela Pátria, mesmo assim, a Carta demorou a ser 

reproduzida, pois foi escrita em 5 de abril e publicada apenas no dia 17 daquele mesmo mês. 

Aos poucos a Gazeta, que apoiava as greves e fazia denúncias sobre violência e a corrupção 

ia sendo silenciada, dando espaço àquela que valorizava os feitos militares e os dias cívicos, com 

reportagens mostrando o desempenho de estudantes em desfiles no Dia de Tiradentes, da Pátria, 

saudando a Bandeira. No dia 27 de abril de 1964 aconteceu em Aracaju a Marcha por Deus e pela 

Liberdade, para legitimar e saudar o Regime autoritário, sendo noticiado através do periódico como 

um momento para comemorar a “vitória da Democracia”, tendo contado com a participação de vá-

rias escolas e da sociedade da capital e do interior. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Marcha da Família em Aracaju. Fonte: Gazeta de Sergipe, 28 de abril de 1964, p.1 
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Mesmo modificando a sua linha editorial e ovacionando os militares, a Gazeta de Sergipe 

foi investigada pelos Estados Unidos, tendo diversos relatórios nos quais podemos encontrar infor-

mações sobre o periódico. A documentação utilizada para tal investigação foi retirada do Opening 

the Archives Project, projeto em parceria da Universidade de Brown e da Universidade Estadual de 

Maringá que indexaram documentos do Departamento dos EUA sobre o Brasil confeccionados en-

tre 1963-1973. Essa documentação se torna de importância ímpar para compreendemos o tipo de 

relação estabelecida entre os dois países naquele momento. 

 Nos fundos desse arquivo digital, conseguimos identificar sessenta e sete documentos entre 

telegramas, relatórios e inquéritos policiais que envolviam Sergipe. As informações, geralmente, 

eram enviadas de Salvador para os Estados Unidos. Embora pareça um número inexpressivo, os do-

cumentos mostram que Sergipe estava sendo vigiado desde as eleições de 1963, quando Dória tor-

nou-se governador. No documento de 02 de setembro de 1963, o informante norte-americano, traça 

a trajetória política e ideológica de Seixas Dória70, a fim de compreender o ambiente no qual eles 

estão pondo os pés. 

 Outro relatório de 1963 deu conta da visita de Leonel Brizola a Sergipe em dezembro daque-

le ano, bem como a situação política e econômica do estado naquele período. Não há como negar 

que já se desenhava um apoio do governo norte-americano para com as linhas conservadoras brasi-

leiras, a novidade aqui é o interesse por Sergipe, uma vez que por muito tempo poucas obras se ti-

nham sobre o período ditatorial em Sergipe, acreditando-se na sua inexpressividade no que tange 

àquele momento. 

 O documento de setembro de 1963 revela que a Reforma Agrária era um interesse constante 

de Seixas Dória, sendo um dos quatro temas tocados durante reunião com o embaixador dos Esta-

dos Unidos Ellsworth Bunker. Ao término do texto o relator afirma que houve uma relação amigá-

vel entre Dória e o embaixador, mas que o primeiro não escondeu as suas ideologias. 

 Quando ocorre o golpe, os EUA continuam a investigar Sergipe, principalmente os seus 

meios de comunicação, sendo a Gazeta o principal alvo, pois havia sido um forte suporte para Dó-

ria, além disso, apoiava os movimentos sociais e culturais e de acordo com os relatores norte-

americanos as medidas apoiadas pela Gazeta deveriam ser cessadas. 

 

 

                                                             
70  Relatório norte-americano, disponível em http://library.brown.edu/openingthearchives. Arquivo organizado 

pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. 

http://library.brown.edu/openingthearchives
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Figura 15: Telegrama da embaixada norte-americana que falava sobre a atuação da Gazeta de Sergipe. Fonte: 

https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_644/?q=Gazeta+de+Sergipe, 

 

 

 

 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_644/?q=Gazeta+de+Sergipe
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Figura 16: Telegrama falando sobre a cassação dos estudantes. Fonte: 

https://repository.library.brown.edu/studio/collections/id_644/?q=Gazeta+de+Sergipe 

 

 A Gazeta de Sergipe foi citada ainda em 1969, quando alguns políticos e estudantes sergipa-

nos são cassados, de acordo com o relatório o periódico supracitado e o Diário de Aracaju teriam 

sido autorizados a falar sobre o assunto, pois agora acreditavam ser esse um órgão seguro e que es-

tava ao lado do governador. 

 O episódio da cassação se repetia, mais uma vez deputados e estudantes tinham a sua liber-

dade limada, a diferença é que estavam sendo enquadrados em um dos Atos mais duros que o Brasil 



119 

 

já viu: O Ato Institucional nº5. Ele foi o aperfeiçoamento dos atos anteriores. No AI-1, outorgado 

em 09 de abril de 1964, além de ampliar os direitos do presidente, o golpe civil-militar era posto 

como Revolução dando todos os créditos às Forças Armadas, colocando o golpe como uma vontade 

da nação uma vez que consideram a “revolução” distinta dos “outros movimentos armados pelo fato 

de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Na-

ção” 71. 

Um Ato Institucional se caracteriza por ser uma medida de emergência, tomada pelo 

governo e que se sobrepõe à Constituição Federal. O primeiro deles foi baixado em 09 de abril de 

1964 por uma junta militar composta pelo General Arthur da Costa e Silva, pelo Brigadeiro 

Francisco de Assis Correia de Mello e pelo vice-almirante Augusto Grunewald e concedia ao 

Executivo Federal plenos poderes para cassar mandatos e suspender direitos políticos de qualquer 

cidadão que fosse considerado subversivo ou um opositor do Regime. Além disso suspendeu a 

Constituição por seis meses e institucionalizou a eleição indireta para Presidente e no segundo dia 

em que vigorava o AI-1 o marechal Castelo Branco era eleito o primeiro presidente do golpe civil-

militar de 1964. 

Após um ano de mandato, Castelo Branco resolveu outorgar em 27 de outubro de 1965, o 

AI-2 ampliando os poderes do Presidente. Além das medidas de cassação e suspensão de mandatos 

e direitos políticos, esse ato previa a extinção dos partidos políticos existentes naquele momento. 

Apenas dois partidos poderiam continuar concorrendo aos cargos políticos, eram eles: a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA), que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), criado para ser a oposição, mas de uma maneira bastante comportada, foi criado para 

manter uma fachada democrática. Através do AI-2, o presidente poderia intervir em estados, 

municípios e fechar o Congresso Nacional sem aviso prévio. Esse ato possibilitou ainda a criação da 

Lei de Segurança Nacional, que previa a condenação daqueles que fossem considerados inimigos da 

pátria por se oporem ao regime. 

Em 05 de fevereiro de 1966 foi baixado o terceiro Ato Institucional e determinava o fim das 

eleições diretas para governador e prefeito, a partir de então, os governadores seriam indicados pelo 

presidente e sujeitos à aprovação das Assembleias Legislativas e os prefeitos seriam indicados pelos 

governadores. 

O Ato Institucional nº4, de 7 de dezembro de 1966, convocava o Congresso Nacional para a 

criação de uma nova Constituição, alegando que ela deveria estar nos ditames da “Revolução”, 

                                                             
71 Trecho do Ato Institucional nº1 retirado de: WWW.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2htm, acessado em: 

20/01/2014 às 15h. 

http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_2htm
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argumentando que o conjunto de Leis de 1946 estaria ultrapassado, quando na verdade, eles 

queriam imprimir a marca autoritária no povo brasileiro, é dessa maneira que foi criada a 

Constituição de 1967, enfraquecendo o Legislativo e o Judiciário e ampliando cada vez mais os 

poderes do Presidente, inclusive o de nomear representantes dos estados, como é explícito na Seção 

II, Art.83, Inciso IV, no qual consta como atribuição do Presidente “nomear e exonerar os Ministros 

de Estado, o Prefeito do Distrito Federal e os Governadores dos Territórios” 

O mais irredutível dos Atos foi baixado em 13 de dezembro de 1968, e foi uma resposta à 

suposta afronta sofrida pelos militares, visto que em setembro daquele ano o deputado emedebista 

Marcio Moreira Alves, incentivou a população a não comparecer às festividades da Independência. 

Considerando isso como uma afronta as Forças Armadas, decidiram por punir o emedebista e em 12 

de dezembro, a cassação do deputado foi negada. E assim, o AI-5 foi outorgado, conferindo ao 

presidente da República poderes para fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e 

as Câmeras de Deputados. Qualquer cidadão poderia ter seus direitos políticos cassados por até dez 

anos e a garantia de habeas corpus foi negada a todo aquele que tivesse cometido um crime 

considerado um atentado à segurança nacional. O presidente passava a ter plenos poderes. A tortura 

foi instaurada no país e os meios de comunicação censurados. 

Diferente dos outros AI’s, que foram criados como uma medida emergencial, o AI-5 foi 

instaurado para defender os ideais da “Revolução”, ele “não era efêmero, mas permanente” (FICO, 

op. cit., p. 382-383), pois os efeitos do AI-5 foram reverberados anos após a sua instauração, os 

campos intelectuais e políticos tiveram sua produção seriamente prejudicada por conta dos efeitos 

daquele Ato Institucional. A imprensa foi cerceada de todas as maneiras, nada que maculasse a 

imagem do governo militar poderia circular. Jornais, revistas, tiveram suas redações fechadas, as 

que continuaram abertas tinham a presença diária e obrigatória de um censor, que enviava 

instruções via telefone, bilhetinhos ou até mesmo in loco. No entanto, mesmos cerceados da sua 

liberdade os jornais utilizavam-se de outras formas para romper com as inserções e interdições 

pontuais dos “Anos de chumbo”. (AQUINO, 1999) 

Os militares encabeçaram o movimento ditatorial, essa não foi a primeira vez que os 

castrenses estariam presentes na vida política brasileira. Para Nilson Borges, a participação dos 

militares na vida política data de 1889 com a proclamação da República, mas nesse momento “os 

militares intervinham na política, restabeleciam a ordem institucional, passavam a condução do 

Estado aos civis e retornavam aos quartéis” (BORGES, 2004, p.45), não se tinha a pretensão de 

governar o Estado. Assim se segue com a derrubada da República Oligárquica (1930) e a deposição 

de Getúlio Vargas (1945), no entanto este sentimento foi modificado e a partir de 1964 quando os 

militares se tornaram “verdadeiros atores políticos”, deixando boa parte dos civis à margem do 
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processo governamental. Os militares cuidaram prontamente de garantir aliados para o sucesso de 

sua “Revolução”. Sendo assim, exigiram que em cada canto do país as Assembleias Legislativas 

denunciassem aqueles que se posicionassem contrários ao sistema implantado naquele momento. 

3 -  AI -5 e a Gazeta de Sergipe: mudanças, continuidades e eventos 

 Após a instauração do AI-5, a GS só pronunciou-se a respeito em 01º de janeiro de 1969, 

antes disso apenas publicou o ato na íntegra no dia 14 de dezembro de 1968, mas sem manifestar-se 

em relação ao mesmo. No dia 1º de janeiro, no entanto, lança um editorial um tanto contraditório, 

pois ao mesmo tempo em que critica o cerceamento da liberdade, de maneira bem sucinta, é 

verdade, elogia o ato denominado então de “revolucionário”. Inicialmente diz que a disciplina foi 

imposta em 1964 “impregnada pelo ranço udenista, como filosofia de vida política” (Gazeta de 

Sergipe, 01 de janeiro de 1969: 3), alegando ainda que as Forças Armadas tomaram tal posição 

devido à desorganização política dos Estados. O editorial foi finalizado enaltecendo a decisão do 

Exército, pois para o periódico, “as Forças Armadas assumiram perante 90 milhões de brasileiros a 

responsabilidade de impor uma disciplina saudável através de reformas estruturais de sua 

administração pública e privada” (Gazeta de Sergipe, 01 de janeiro de 1969: 3). 

 Ainda de acordo com a GS, a atitude tomada pelos militares deu-se em decorrência da res-

ponsabilidade nacionalista: 

 

Essa responsabilidade será completa com uma filosofia de fundo nacionalista sem exacer-

bações jacobinas, porém firmemente ajustada às realidades brasileiras. Toda segurança na-

cional será montada numa estrutura política nacionalista, trabalhada pela consciência his-

tórica de que nenhuma Nação se organizou às custas de outras, mas sobretudo pela decisão 

do seu povo. Outras não poderiam ser as perspectivas para 1969 deste jornal coerente com 

sua tradição de luta pela independência e progresso do povo brasileiro. (Gazeta de Sergipe, 

01 de janeiro de 1969: 3 – grifo nosso). 

 

 Quando um discurso é analisado deve-se ficar muito atento ao que se repete, em vez de foca-

lizar palavras utilizadas esporadicamente. Na maioria dos editoriais e manchetes, nota-se a constân-

cia da palavra nacionalismo, tanto antes, quanto após o Golpe de 1964. Tendo seu apogeu na déca-

da de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, o termo nacionalismo sofreu diversas mutações e, de 

acordo com Eric Hobsbawm (2002), esse conceito “sofreu uma mutação: de um conceito associado 

ao liberalismo e à esquerda, para um movimento da direita chauvinista, imperialista e xenófoba” 

(2002, p. 144). Dessa forma, podemos enquadrá-lo no caso brasileiro, pois a partir de 1956 o nacio-

nalismo voltou-se para o espectro político das esquerdas, o que é acentuado com a chegada de João 

Goulart à presidência. 
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 O nacionalismo do governo Jango é definido como Nacional Reformismo, visando à melho-

ria das condições sociais das classes populares, pois de nada adiantaria o desenvolvimento econô-

mico se este não chegasse ao povo. De acordo com Charles Domingos (2009), em artigo publicado 

na Revista Anos 90, “o povo, nesse momento, se torna o elemento definidor do nacionalismo”, pois 

a nação já estava constituída. Segundo Lucília Delgado (2007), uma das responsáveis por essa mu-

dança no conceito do nacionalismo, principalmente por incrementar e ser favorável às Reformas de 

Base foi a Frente Popular Nacionalista (FPN), pois exerceu um papel importante na “difusão de te-

ses nacionalistas, reformistas e desenvolvimentista, tanto nos poderes Executivo e Legislativo fede-

rais, como também na sociedade civil” ( 2007, p.373). 

 Enquanto o nacionalismo no governo Goulart clamava um caráter nacionalista-reformista, 

pugnando a interferência do Estado na realização de reformas sociais, políticas e econômicas, vi-

sando a emergência dos setores populares, o nacionalismo ditado pelos militares estava ligado ao 

nacional desenvolvimentismo, buscando a instalação de indústrias, multinacionais, ampliando assim 

o capital do país, não se preocupando com o bem-estar social, nem com a manifestação dos setores 

populares. O discurso elegido pela Gazeta é, portanto, do conceito nacionalista ligado ao nacional 

reformismo e não ao nacional desenvolvimentismo do Governo Militar. 

O jornal soava a todo tempo contraditório, pois em 1964 convida o povo a lutar pelas refor-

mas de base e contra o processo antidemocrático que poderia ser instaurado no Brasil (Gazeta de 

Sergipe, 01 de janeiro de 1964: 4), e continua defendo isso mesmo após o golpe. Em 1968 entende 

– o que agora chamam de “Revolução” -, como um processo “historicamente sereno, brando, não 

obstante as lutas sangrentas dos ‘praieiros’ de Recife [...]. Atualmente se desenvolve sem a parti-

cipação do povo, mas pela contradição das próprias forças militares no Poder, desde 1964” 

(Gazeta de Sergipe, 8 de janeiro de 1969: 2 – grifo nosso), enfatiza o não envolvimento popular 

com esse novo modo de fazer política no Brasil, mas não busca fazer um diálogo com o povo como 

fazia nas edições anteriores a 1º de abril de 1964. 

 Entretanto, há de observar-se que as denúncias contra a corrupção não cessam. É como se 

fizessem um misto de críticas governamentais com certos elogios ao comando militar para que não 

fosse levado o fechamento do periódico Vale ressaltar, todavia, que essas críticas eram ao Governo 

Estadual, não foram encontradas críticas diretas ao Governo Federal. Em relação à corrupção, o diá-

rio alega que, “Os corrutos(sic) sempre viveram acastelados nos Poderes públicos e jamais foram 

apagados em 64. Agora o povo espera embora desconfiadamente que o governo Costa e Silva não 

falte a essa medida oportuna” (Gazeta de Sergipe, 08 de janeiro de 1969: 2). Vale ressaltar que nes-

se momento faziam parte do quadro governamental o administrador público Lourival Baptista e no 
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quadro de Deputados o Luiz Garcia, veemente acusado pela Gazeta de desvios de verba pública 

quando fora governador de 1959 a 1963. 

 De acordo com o periódico, o problema com a corrupção foi abafada em 1964 devido “a 

preocupação com os ‘subversivos’”, pois “era do interesse dos corruptos que tudo fizeram pa-

ra fortalecer a crença nos males do país decorrentes da ação dos ‘subversivos’” (Gazeta de 

Sergipe, 9 de janeiro de 1969: 3 – grifo nosso), fazendo com que “os responsáveis pela corrução 

(sic), arbítrio, violências, crimes de todas as naturezas ficaram impunes e continuam no do-

mínio da política estadual até hoje” (Gazeta de Sergipe, 9 de janeiro de 1969, p.3 – grifo nosso). 

 Em diversos momentos os atos subversivos são vistos, como uma maneira de inibir os des-

vios de conduta dos governantes, desse modo anunciam no editorial Reforma das estruturas o se-

guinte: 

 

Em 1964 ocorreu um movimento militar que ao assumir o Governo da República, tentou 

imprimir um cunho novo nas estruturas administrativas e econômicas do País. Os esforços 

perderam-se diante das resistências opostas pelas classes dominantes nas suas mais diferen-

tes modalidades. Desviadas as atenções para a “subversão”, como o perigo imediato do co-

munismo tomar conta do País, as verdadeiras causas da crise brasileira ficaram impunes. E 

a impunidade favoreceu os responsáveis pela corrupção e o crescimento das negociatas e 

dos peculatos. (Gazeta de Sergipe, 25 de janeiro de 1969: 3). 
 

 

 Interessante observar também que mesmo com as intermitências sofridas pela Gazeta de 

Sergipe decorrente do AI-5 a mesma qualifica-o como “o instrumento legal que assegurará meios 

de punição dos ladrões e peculatários”(Gazeta de Sergipe, 25 de janeiro, p.3). 

 

4 - “Fogo na Gazeta” – Memórias de um corpo editorial 

É notável que mesmo louvando – em alguns momentos -, o comando militar havia uma forte 

crítica em relação à administração pública estadual, fazendo com que a GS fosse odiada por alguns 

políticos. Segundo Paulo Brandão, jornalista do periódico, em entrevista concedida à autora, foi a 

partir de então que surgiu uma espécie de comando pichando a sede do jornal com as palavras: “To-

ca fogo na gazeta”. E assim, na madrugada do dia 13 de janeiro de 1969 aconteceu o episódio fatí-

dico, puseram “fogo na Gazeta”. Poucas foram as fotografias encontradas do incêndio na clicheria 

da GS, essa abaixo saiu na edição do dia 15 de janeiro, embora de baixa qualidade, dá para imagi-

narmos a situação na qual ficou a clicheria72, pois a sala na qual estava ficou totalmente destruída, 

após ser tomada pelo fogo. 

                                                             
72 A clicheria é uma máquina de fabricar os cliches, espécies de carimbos, para a impressão nos jornais. Eram 

feitos de materiais como Zinco e chumbo para depois serem prensados junto aos papéis do jornal.  
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Figura 17: Clicheria queimada. Fonte: Gazeta de Sergipe, 15 de janeiro de 1969, p. 2 

 

De acordo com editorial do dia 15 de janeiro: 

 

Pertence à história de Sergipe o slogan – Fogo na Gazeta – cantando em verso e em 

prosa por certos grupos políticos que inconformados com a nossa pregação contrária 

à corrupção, à violência, ao arbítrio, contravenções fiscais e crimes de homicídios rea-

giam de forma eloquentemente adequada aos métodos conduzir seus partidos. Há me-

nos de um ano na frente do prédio deste matutino, apareceu escrito – Fogo na Gazeta – de-

monstração do desejo ardente do referido grupo político em conseguir o nosso desapareci-

mento como órgão da imprensa sergipana. Sempre encaramos essa possibilidade com âni-

mo esportivo destemerosos de sua realização. No entanto, hoje nos confessamos rendidos à 

evidência dos fatos. O incêndio se processou no domingo entre 23 e 24 horas, dia escolhido 

para as operações suspeitas segundo os especialistas seguradores. Até porque, incêndio por 

curto circuito não escolhe dia, acontece. Perdemos a clicheria, mas iremos adquirir outra. O 

nosso arquivo continua guardando os fatos registrados diariamente da vida política social e 
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econômica do Estado. Talvez que muita gente comprometida em acontecimentos nebulo-

sos, complicada em crimes em enriquecimento ilícito em tráfego de influências, deseje vê-

lo desaparecido. Mas saberemos defendê-lo para que a história não perca documentação de 

tal porte e essencial a reconstituição de épocas que se distanciam e que muitos servem à ex-

periência de futuras gerações. (Gazeta de Sergipe, 15 de janeiro de 1969: 3). 

 

 

De acordo com o jornalista Paulo Brandão, os primeiros a chegarem à redação foram ele e o 

seu irmão Renato Brandão, ambos netos de Orlando Dantas, de lá foram até à cidade de Capela con-

tar o ocorrido ao proprietário do jornal: 

 

Eu me lembro, eu estava com meu irmão, meu avô estava na usina em Capela, ai meu ir-

mão foi lá, ai meu irmão foi dirigindo até Capela. Ai ele chegou lá e disse: “meu avô, lem-

bra daquela história toca fogo na Gazeta?” Aí ele disse sim, por que? Meu irmão respondeu 

Tocaram fogo mesmo. (risos) O pessoal era bem humorado, apesar de tudo. (Entrevista do 

jornalista Paulo Brandão, concedida em 16/03/2012) 

 

 

 O informe sobre o incêndio na sede jornalística, nos diz que o primeiro a perceber o 

incêndio foi o guarda noturno da GS que pediu para o proprietário do bar frequentado pelos 

“gazetenses”, ligasse para o corpo de bombeiros, que atendera a ocorrência de imediato, encerrando 

o fogo “às 23:30hrs”. De acordo com o jornal, tudo levava a crer que o incêndio teria sido 

criminoso uma vez que: 

De início está afastada a hipótese de um curto circuito, vez que, se isto tivesse acontecido a 

chave geral apresentaria fios queimados, o que não ocorre. [...] De concreto, podemos 

afirmar que o fogo grassou pelo telhado e somente a caída deste ao solo é que provocou os 

estragos maiores na clicheria. (Gazeta de Sergipe, 15 de janeiro de 1969: 8). 

 Além disso, acreditava-se em incêndio criminoso devido ao achado de alguns objetos 

suspeitos e de uma janela quebrada justamente no local do incêndio: 

No assoalho da clicheria, foram encontradas intactas uma lata de querozene (sic) e um 

bojão (sic) de ácido nítrico, usado para se fazer clichées(sic). Ressalte-se, ainda que o 

segundo Delegado da Capital bel. Costa Cavalcante, responsável pelo inquérito, encontrou 

uma janela aberta que poderia ter sido arrombada, num prédio vizinho, dando justamente 

para o local do incêndio. Isso leva a crer num ato de sabotagem que só o inquérito policial 

poderá confirmar, ou não. (Gazeta de Sergipe, 15 de janeiro de 1969, p.8) 

Ao longo das edições dos meses seguintes não encontramos notícias concernentes ao fato, 

apenas uma pequena piada na seção Humor GS, que mencionava o ocorrido: 

- Finalmente, tocaram fogo na Gaseta (sic) com álcool ou com gasolina? 

- Com raiva!...73 

                                                             
73 Retirado da edição número 3.796 do dia 09 e 10 de março de 1969, p.2 
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Embora na maioria das vezes a Gazeta de Sergipe fosse a responsável por investidas contra 

os grupos políticos do Estado, também era vítima de algumas denúncias, ou como eles diziam 

“calúnias”. Ainda em janeiro de 1969 há o caso do radialista Silva Lima que caluniou o Sr. Orlando 

Dantas através do seu programa na Rádio Liberdade. Como não temos fontes suficientes, é 

impossível localizarmos o que foi dito do Diretor do jornal. De acordo com a notícia publicada no 

jornal do dia 30 de janeiro de 1969, Silva Lima fora condenado a ausentar-se dos microfones no 

período de quatro meses, tanto em sua emissora, quanto nas outras. Para que pudéssemos ter uma 

melhor visão do caso foi buscado o processo no Tribunal de Justiça de Sergipe, no entanto, o 

mesmo não consta no acervo. 

 A Gazeta de Sergipe, assim como grande parte dos veículos de comunicação do Brasil, 

sofreram intermitências, apesar de não ter sido completamente fechada foi podada e levada a 

publicar as notícias positivas a respeito do Governo militar. Dentre os jornalistas entrevistados para 

tentar perceber como se deu a censura dentro daquele veículo de comunicação ouviu-se Clara 

Angélica Porto, que ingressou no jornal aos 17 anos, em 1964. De acordo com a entrevistada, a GS 

desempenhava um papel muito importante na política sergipana, principalmente através da coluna 

Informe GS, escrita por Orlando Dantas e Nino Porto. 

 Vida Social era a coluna escrita pela jornalista enquanto esteve na Gazeta, tratava das trivia-

lidades da vida aracajuana, festas, casamentos, shows e os bailes que aconteciam nos clubes de Ara-

caju, ficava localizada ora na segunda página, ora na quarta ou quinta. Assuntos como política, edu-

cação e economia dificilmente eram tocados na coluna. A colunista é substituída durante vinte e um 

dias, mas não por conta de censura política e sim por conta de uma viagem ao Rio de Janeiro, como 

relata Leilinha Leite, substituta da Clara Porto, “Meus Queridos Amigos: mais uma vez substituo a 

nossa Clara Angélica. Uma garota muito “gente jovem”, que agora se encontra na cidade mais linda 

e feiticeira do mundo: o Rio de Janeiro” (Gazeta de Sergipe, 23 de janeiro de 1969, p.5). Durante o 

tempo que passou na GS Leilinha Leite, continuou tratando das trivialidades sergipanas, casamen-

tos, aniversários, jantares no Iate Clube, moda e os bailes dançantes que ocorriam na Associação 

Atlética. 

 Em 13 de fevereiro de 1969, Clara Angélica retorna ao jornal e relata sua estadia na Guana-

bara, “E eis-me aqui outra vez, nesta terrinha querida, depois de alguns dias fora, retomando este 

contacto diário com vocês, leitores de <<GS>>. A gente sai um pouco de Aracaju, dá uma volta, 

por ai, em um lugar encantado como a Guanabara” (Gazeta de Sergipe, 13 de fevereiro de 1969). 

Ao contrário da Vida Social, a Informe GS, escrita por Nino Porto e Orlando Dantas tinha um tom 

mais politizado, criticando determinações de alguns órgãos do governo, exemplo disso é uma nota 

sobre uma deliberação da Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB): 



127 

 

 

A decisão mais demorada que já se viu em nossa Capital é essa do Grupo de Trabalho cria-

do para estudar o preço do cafezinho, média e copo de leite nos bares da cidade. Se não nos 

falha a memória, há mais de sessenta dias que essa Comissão vem “trabalhando arduamen-

te” para dizer quanto deve custar os produtos acima. Quando, finalmente, tal comissão es-

tabelecer o preço ele já estará caduco. Aí, então, o delegado da SUNAB instituirá novo 

grupo de trabalho para estudar o preço do cafezinho... É o círculo vicioso da burocracia 

nacional... (Gazeta de Sergipe, 09 de janeiro de 1969. p. 4 – grifo nosso) 

 

 

No entanto, de acordo com a colunista, ela foi intimada a prestar esclarecimento sobre as su-

as publicações no jornal. Em entrevista concedida via e-mail74, Porto nos indica que foi pessoal-

mente censurada pelos militares em janeiro de 1969: 

 

Cheguei a ser presa e indiciada em janeiro de 1969, logo depois da instituição do AI-5 

em dezembro de 1968. Passei um dia inteiro detida no 28 BC, quando fui muito humi-

lhada durante o que parecia um interminável depoimento- tinha apenas 19 anos. Eles 

tinham um dossiê meu, nunca vi nada tão grande, e eu era apenas uma quase menina, uma 

jovem universitária. Tinham fotos até de mim dançando em festinhas, imagine, eram ridícu-

los. Meu inquisidor, um Major Bandeira de fartos bigodes, no final, ficou me 'dando 

conselhos' e, pasme! pediu que me restringisse a escrever sobre eventos sociais e pes-

soas da sociedade (ou seja, que fizesse somente coluna social) e que lembrasse dele e da 

família dele, quase vomitei! E que eu não esquecesse que minha coluna seria censurada 

diariamente e só seria publicada se estivesse 'dentro das novas regras'. Foi um corte 

abrupto e radical, pois meu espaço sempre abordava as questões sociais de importância, 

a desigualdade social do país, as conquistas políticas dos estudantes (eu era diretora de 

imprensa do DCE, quando João Augusto Gama foi presidente e muito engajada com a luta 

social), a revolução existencialista e de costumes no mundo, a luta da mulher por novos es-

paços, tudo que daquele momento em diante me estava sendo proibido. (Entrevista conce-

dida em 07 de junho de 2012 – grifo nosso) 

 

 

 Após averiguar os jornais e analisar todas as colunas escritas por Clara Angélica desde o seu 

ingresso na Gazeta de Sergipe, percebe-se que os fatos políticos, bem como as desigualdades 

sociais não eram abordadas por Porto. Entretanto, podemos entender esse equívoco de memória 

devido ao que Halbwachs chama de memória por tabela, quando o indivíduo acaba por tomar pra si 

um fato vivido devido à sua ligação com outros indivíduos que viveram tal momento. Com isso não 

há como negar a censura a GS ou a jornalista, pois como bem sinalizou Paulo Brandão, a partir de 

um determinado momento o que vigora no periódico é uma autocensura, isso nos leva a crer que a 

jornalista pode ter sofrido esse tipo de censura em sua coluna, como ela mesma sinaliza: 

 

Ao voltar para a redação, seu Orlando e Ivan tiveram uma conversa comigo. Seu Orlando 

foi doce e gentil, acredite, ele, que tinha fama de durão, e disse que ele pessoalmente iria 

ler minha coluna diariamente, antes de submeter à censura militar. Fazia isso para me 

                                                             
74 A jornalista Clara Angélica Porto, reside em Nova York, por esse motivo houve a impossibilidade de uma entrevista 

pessoalmente. As informações passadas por ela foi através de e-mail com conversas iniciadas em 14 de maio de 2012 e 

cessadas em 08 de junho de 2012. 
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proteger, pois se detectasse qualquer coisinha a mais, ele mesmo cuidaria, para que eu não 

ficasse à mercê dos gorilas. Seu Orlando era assim, tinha um imenso coração.  Então, claro 

que percebi tudo, mais que percebi, fui uma das vítimas diretas da ação dos militares na 

censura da Gazeta. As coisas ficaram assim, censuradas, até quando casei e fui embo-

ra do Brasil, em dezembro de 1970. O jornal todo era censurado. (Entrevista concedida 

em 07 de junho de 2012 – grifo nosso) 

 

 

 Como é percebido no relato de Porto, por algum tempo o jornal praticou a autocensura e sem 

dúvida, a influência de Orlando Dantas e do seu filho Hélio Dantas, que pertencia ao Exército foram 

fundamentais para não existir uma censura direta. De acordo com Luiz Antonio Barreto em entre-

vista concedida aos 16 dias do mês de março, eles recebiam: 

 

com muita constância telegramas pedindo para não divulgar, ou mandando não divulgar de-

terminados eventos, por exemplo, a Reunião da SBPC, e uma série de outros eventos, even-

tos até bobos como por exemplo um jogo de basquete, ou um jogo qualquer que envolvesse 

Rússia e Brasil ou Rússia e EUA, quando a Rússia perdia então tinha que se dar ênfase. 

Uma coisa que hoje eu acho pandega, mas era o que existia naquele momento. (Entrevista 

concedia em 16 de março de 2012) 

 

 Nos relatos de Barreto os jornalistas que haviam sido detidos foram Nino Porto (irmão da 

Clara Porto), Ivan Valença, Ariosvaldo Figueiredo, José Rosa de Oliveira Neto, além de Orlando 

Dantas, que fora convidado a prestar esclarecimentos e do próprio Luiz Antonio Barreto. Também 

de acordo com Paulo Brandão a censura funcionava mais à base da violência, um Major chegava 

com uma arma e colocava em cima da mesa, para depois começar a perguntar sobre as manchetes a 

serem publicadas, fazendo com que o “camarada coordenador da edição se sentisse subjugado ao 

censor, ou aos mandos dos militares através de outros meios”, de acordo com o entrevistado Paulo 

Brandão. O jornalista explica ainda que: 

 

 

à época não tinha email, nem FAX era Telex, tá? E era uma situação meio estranha, 

porque repare bem, chegava um agente da Polícia Federal com o telex, né? Para que a 

gente lê-se dando a proibição de determinada notícia, a gente lia, mas não ficava com 

cópia do telex, tá? A gente lia assinava atrás que tinha recebido e devolvia, não ficava 

arquivo, não ficava cópia, não ficava nada. E obviamente aquela época, a gente 

obedecia. E eu lembro que fui dar uma palestra pra o curso de jornalismo na UNIT e contei 

aquela história do Major Raul, ai um aluno disse: “Eu não fazia”, no que eu respondi: 

“Fazia, fazia e perguntava se estava bom, se era assim mesmo.” Porque a época era aquela, 

o cara chegava com uma 45 em cima da mesa, e você ia sem mais dizer: “Não faço”, não 

faço uma conversa, pra levar um tiro por cima das fuças? E tava morto e tava morto, 

mesmo e não acontecia nada com o cara, se ele fosse bonzinho te colocava na cadeia, se 

fosse bonzinho, se fosse dos maus te dava um tiro e pronto. Na época se não fizesse se 

dava mal. (Entrevista concedida em 16/03/2012) 
  

 O medo imperava naquele momento, fazendo com que a memória dessas pessoas levasse 

esses fatos ao esquecimento por algum tempo, no entanto com o advento do direito à memória e à 
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verdade esses depoimentos passam a tomar significados e serem revelados. Esse direito à memória 

vai influenciar de tal modo que até os viventes após a Ditadura militar, ou aqueles que não sofreram 

de forma direta as censuras e torturas acabem trazendo para si essa significação, por estar ligado a 

uma memória afetiva coletiva, vivendo os acontecimentos “por tabela”. (HALBWACHS, 1990) 

 Segundo Beatriz Sarlo (2007), “o passado é sempre conflituoso”, e torna-se ainda mais difí-

cil de lidar com ele quando se faz uma história contemporânea, na qual poucos são os registros e 

escritos e muitas são as memórias. Pois, a história e a memória acabam entrando em conflito, “por-

que nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a memória desconfia de uma reconsti-

tuição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança” (SARLO, 2007, p.9). 

 A memória é uma necessidade da história, uma vez que é através dela que se pode evocar o 

passado recente e esclarecer fatos, com isso não se quer fazer uma apologia da verdade, mas de 

lembranças recentes. Não se pode considerá-la uma verdade, principalmente por ela ser “sensível a 

todas as transferências, cenas, censura ou projeções” (NORA, 1993, p.9), sendo assim influenciada 

pelos acontecimentos da memória coletiva e do grupo ao qual pertence, pois quando o indivíduo 

vivencia determinados acontecimentos dentro de seu grupo nacional ele acaba vivenciado por tabe-

la, mesmo que através de jornais, ou depoimentos de outrem. 

 Assim, ao analisar as entrevistas dos depoentes foi levado em consideração que a memória é 

a produção de um discurso, principalmente do que está sendo vigorado no presente. O que se tem na 

atualidade é a organização de diversos grupos, nos países da América Latina, que presenciaram os 

governos ditatoriais das décadas de 60 e 70, pelo direito à memória e à verdade a fim de condenar 

os culpados por torturas, mortes, sequestros. De acordo com Sarlo (2007), esse dever da memória 

possibilitou que a Argentina condenasse o terrorismo do Estado e “a ideia do 'nunca mais' se susten-

ta no fato de que sabemos a que nos referimos quando desejamos que isso não se repita” (2007, p. 

20). 

 Desse modo até em lugares que há pouco não se falava em Ditadura Militar, passam a ser 

desenvolvidos estudos e se inicia uma busca incessante por aqueles militantes e por vítimas da Di-

tadura Militar. Infelizmente os dossiês dos ex-presos, embora sejam encontrados no Arquivo Públi-

co do Estado de Sergipe, que participaram do projeto Memórias Reveladas, ainda não se encontram 

disponíveis para consulta pública, o que dificulta no aprofundamento das prisões e detenções dos 

jornalistas aqui citados. Com esse estudo, é perceptível as artimanhas engendradas pelo comando 

militar para que não ficassem registros nos arquivos dos jornais, dessa forma não está sendo fácil 

comprovar a censura imposta pelo Regime de 1964. 

 Desse modo até em lugares que há pouco não se falava em Ditadura Militar, passam a ser 

desenvolvidos estudos e se inicia uma busca incessante por aqueles militantes e por vítimas da Di-
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tadura Militar. Infelizmente os dossiês dos ex-presos, embora sejam encontrados no Arquivo Públi-

co do Estado de Sergipe, que participaram do projeto Memórias Reveladas, ainda não se encontram 

disponíveis para consulta pública, o que dificulta no aprofundamento das prisões e detenções dos 

jornalistas aqui citados. Com esse estudo, é perceptível as artimanhas engendradas pelo comando 

militar para que não ficassem registros nos arquivos dos jornais, dessa forma não se poderia com-

provar a censura imposta pelo Regime. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a sua fase inicial no século XV a imprensa se mostrou como um palco de disputas po-

líticas e ideológicas, mantendo-se assim até os dias atuais. Os meios de comunicação em Sergipe 

expressaram e ainda expressam, esse sentido de disputas por poder, pois configuraram-se como ei-

xos importantes para o debate político em eventos marcantes, quer na conturbada posse de João 

Goulart, quer com o Golpe civil-militar e no decorrer da Ditadura.  

A Gazeta de Sergipe e a emissora Rádio Liberdade mostraram nitidamente como ocorreu es-

se processo, primeiro sendo cenários de disputas por ideologias diferenciadas, na qual a GS apoiava 

partidos com pensamentos voltados ao socialismo e a RL dispunha de um aparato um tanto mais 

conservador. Destacam-se nesse jornal as disputas com a Rádio Liberdade, uma vez que ambos tro-

cavam acusações de corrupção e envolvimentos em crimes, tendo essas disputas sido ampliadas 

após o Golpe civil-militar de 1964. 

Os estudos envolvendo Sergipe no período de 1961-1969 são parcos, todavia, essa situação 

vem sendo modificada, principalmente com a proximidade do cinquentenário do golpe, ocorrido em 

abril de 2014. Em 2010 houve o lançamento do livro post mortem do jornalista Paulo Barbosa de 

Araújo, Os ícones de um terremoto: Golpe Militar, repressão e resistência política. 

A escolha das notícias não se dava somente para ocultar informações, mas também para le-

gitimar o poder dos militares e mostrar a “magnitude” do Regime Militar. Os militares acreditavam 

que selecionando as publicações evitariam que os jovens se insurgissem contra o Regime Ditatorial 

e o questionasse. A autocensura era feita através de recomendações sobre notícias proibidas de se-

rem publicadas, as redações recebiam cartas com o conteúdo da informação e eram avisadas das 

proibições, caso algum jornal descumprisse a ordem era prontamente entregue a Censura Prévia 

com a presença cotidiana de censores. 

Tida como principal instrumento de proteção autoritária do próprio Estado, a censura procu-

rou esconder a ditadura de forma autoritária, assim como as resistências a ele. O estudo das proibi-

ções permite-nos afirmar que a ditadura não foi integrada, tampouco harmônica. 

A Gazeta de Sergipe, assim como a grande parte dos veículos de comunicação do Brasil, so-

freu intermitências, apesar de não ter sido completamente fechada foi podada e levada a publicar as 

notícias positivas a respeito do Governo Militar. Dentre os jornalistas entrevistados para tentar per-

ceber como se deu a censura dentro daquele veículo de comunicação ouve-se Clara Angélica Porto, 

que ingressou no jornal aos 17 anos, em 1964. De acordo com a entrevistada a GS desempenhava 

um papel muito importante na política sergipana, principalmente através da coluna Informe GS es-

crita por Orlando Dantas e Nino Porto.  
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Mostrar como Sergipe está inscrito como um roteiro durante o período ditatorial foi uma das 

propostas desse trabalho, que buscou, através das fontes jornalísticas, judiciais e orais, destacar a 

atuação política sergipana no episódio da posse de Jango e do Golpe de 1964. Diversas dificuldades 

foram encontradas, principalmente porque a maioria dos processos existentes no Arquivo Judiciário 

de Sergipe foram levados para apreciação da Comissão da Verdade, durante o ano de 2013-2014. 

As entrevistas realizadas foram essenciais na perspectiva de compreender a dimensão contemporâ-

nea que nos fugia aos documentos. Essa técnica é centrada na memória humana, seja ela individual 

ou coletiva. 

Alguns indivíduos optaram por não serem entrevistados para essa pesquisa, pois a memória 

não envolve apenas as suas lembranças, mas a de toda uma geração. Tratar da Ditadura militar é 

tocar em feridas abertas que não querem ser remexidas. As dificuldades de acesso as fontes foram 

inúmeras, desde a inexistência por parte dos veículos de comunicação, até os obstáculos postos tan-

to no Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES), onde há um acervo riquíssimo do projeto 

Memórias Reveladas, mas que não está aberto para os pesquisadores e o público em geral, dificul-

tando no maior aprofundamento sobre o tema, quanto em relação aos processos existentes no Ar-

quivo Judiciário, que foram levadas para a Comissão da Verdade e até a data do fechamento desse 

trabalho não tinha voltado para o acervo. 

Os vinte e quatro meses dedicados ao mestrado não foram suficientes para esgotar as inúme-

ras possibilidades de estudo a partir das fontes elencadas nesse estudo como, por exemplo, os rela-

tórios do governo norte-americano sobre a Gazeta de Sergipe e Seixas Dória, a fim de que se escla-

reça melhor o real interesse do governo estadunidense em mandar representantes para investigar os 

meios de comunicação e figuras públicas sergipanas.
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