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RESUMO 
 

O golpe militar de 1964 deu início a um período de exceção política no governo brasileiro, a 
ditadura militar. As medidas autoritárias do regime foram legitimadas por meio de atos 
institucionais. A instauração do Ato Institucional no 5 marcou o ápice das proibições, quando 
ações como a vigilância de cidadãos passou a ser prevista na lei. Também foi quando a 
imprensa deixou de cumprir suas funções primordiais em detrimento da censura que se 
agravou. Nesse contexto, esta pesquisa se propõe a verificar o funcionamento da Rádio 
Guarathan, de Santa Maria, durante o período de vigência do AI-5 (1968 – 1978). Por meio de 
depoimentos orais, pesquisa documental e bibliográfica, observou-se que as medidas do 
governo atingiram diretamente a estrutura da empresa, bem como o jornalismo da emissora. 
As ações repressoras foram decisivas na trajetória da rádio que sofreu uma decadência no 
primeiro ano de funcionamento do AI-5 e, logo em seguida, reergueu-se com a postura de 
autocensura dos novos diretores.  
 

Palavras-chave: AI-5. Rádio Guarathan. Censura. Ditadura. 

 

 

ABSTRACT 

 
The 1964 military strike gave birth to a period of politic exception in the Brazilian 
government, the Military dictatorship. The regime's authoritarian measures were legitimized 
by institutional acts. The instauration of the Institutional Act n o 5 marked the peak of the 
prohibitions, when actions as citizen surveillance began to be supported by the law. Was also 
when the press let to fulfill its primordial functions due to the increasing censorship. In this 
context, this paper is proposed to verify the functioning of the radio Guarathan of Santa Maria 
during the period of the AI -5 (1968 -1978) Through oral statements, paper research and 
bibliography. It was verified that the government measures reflected directly on the press, as 
well on the press journalism of the station. The repressive acts were decisive on the trajectory 
of the radio station which suffered a weakening on the first year of the functioning of the AI-5 
and right after reestablished itself with an auto-censorship posture of the new directors. 
 
Key words: AI-5. Guarathan radio. Censorship. Dictatorship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

   Esta pesquisa tem por objetivo registrar as mudanças na rotina da Rádio Guarathan 

(860 AM), de Santa Maria, durante o Ato Institucional no 5 (AI-5), que vigorou de 1968 a 

1978, durante o governo da ditadura militar. Buscou-se os resgatar os reflexos das ações do 

AI-5 na rotina do veículo, no comportamento dos funcionários e na programação jornalística, 

tendo em vista as limitações impostas à imprensa pelo regime vigente na época.  

   Partindo de depoimentos de quem trabalhou na rádio, conheceu ou conviveu com os 

profissionais que nela atuaram no período, obteve-se registro oral sobre a atuação ditatorial do 

governo em um dos meios de comunicação de maior expressão da imprensa da cidade no 

período. Portanto, considera-se que este estudo poderá contribuir com o resgate da identidade 

de Santa Maria e colaborar para o entendimento de fatos atuais conseqüentes dos que foram 

estudados nesta pesquisa, complementando os registros já existentes sobre o assunto.  

   O corte temporal deste estudo privilegiou o período de dezembro de 1968 até 

dezembro de 1978, que foi o de maior repressão nos anos da ditadura militar. O objeto de 

estudo escolhido foi em função de os funcionários e a direção da emissora serem filiados ou 

simpatizantes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que apoiava a legitimidade de João 

Goulart na presidência e fazia oposição às regras do regime ditatorial. 

 Esta pesquisa é composta pela seguinte metodologia de investigação: história oral, 

pesquisa documental e bibliográfica para a construção do embasamento teórico.  

  Pessoas fonte serviram para obter mais detalhes sobre a repressão e perseguição do 

governo a esse veículo de comunicação. Foram coletados depoimentos1 de Paulo Carús 

Juliani, jornalista e ex-funcionário da Rádio Guarathan; Renan Kurtz, vereador do PTB em 

Santa Maria, de 1964 a 1968; Claudio Zappe, ex-diretor da emissora; Luiz Carlos Cozer, atual 

diretor da rádio; Julieta Salamoni, Emil Salamoni e José Salamoni Filho, respectivamente, 

viúva, irmão e filho de José Salamoni, ex-diretor da Guarathan. Para sustentar a veracidade 

das entrevistas foi feita uma pesquisa nos arquivos da emissora buscando-se a confirmação de 

alguns dos episódios relatados.  

  Diversas obras foram usadas como referencial teórico, entre elas, Teorias do 

Jornalismo, de Nelson Traquina (2004), para fundamentar o papel do jornalismo em geral e 

sua função dentro de um regime democrático. O livro História Concisa do Brasil, de Boris 

Fausto (2004), foi usado como sustentação teórica para a contextualização histórica de um 

                                                           
1 Ouça os depoimentos no ANEXO I. 



período de exceção política.   

  Autores  como  Antônio F. Costella, Beatriz  Kushnir  e  Bernardo  Kucisnski serviram  

para investigar esta problemática acerca do funcionamento da imprensa brasileira durante a 

ditadura militar. Ainda, as pesquisas de Mauren Rigo (2003) e Leandro Cozer (1999), 

complementaram as investigações.   

   O trabalho foi dividido em duas partes, que permitem o entendimento da temática 

analisada. Dividida em três subcapítulos, foi exposto primeiramente como deve funcionar o 

jornalismo em um país de regime democrático. A luz de autores como Nelson Traquina, foi 

possível relatar como a profissão deve ser exercida em sua plenitude sem empecilhos 

ditatoriais.  

   Já no segundo subcapítulo da primeira parte se faz a contextualização histórica da 

política brasileira que precede o Golpe de 64. Na terceira parte do primeiro capítulo, faz-se 

uma exposição cronológica da ditadura militar evidenciando os Atos Institucionais, mostrando 

o cenário político, econômico e social do período. Também é enfatizada a censura aos 

veículos de comunicação no período.   

   No segundo capítulo da pesquisa, relata-se especificamente a influência do AI – 5 na 

Rádio Guarathan. Foi retomada a história da empresa desde a fundação até a atualidade e, 

logo adiante, é inserida a análise proposta por esta pesquisa: a influência do AI-5 na Rádio 

Guarathan. Os depoimentos orais foram priorizados, pois resgatam alguns detalhes que não 

foram registrados em documentos. 

  Ainda neste capítulo, a figura de José Salamoni é destacada pela importância do 

jornalista na história da rádio. O jornalista destacou-se na imprensa santa-mariense por ir 

contra as ordens impostas pelo regime desde a eclosão do Golpe de 64. Quando se fala em 

José Salamoni, automaticamente remete-se à Rádio Guarathan dos anos 60. Por essa 

representatividade, pode-se afirmar que o jornalista era a Guarathan, até 1969, quando vendeu 

a emissora.  

  Salamoni nasceu em 24 de fevereiro de 1927, em Cruz Alta, descendente de libaneses. 

Era radialista e jornalista e, segundo seu irmão, Emil Salamoni, sempre esteve envolvido com 

a militância política, sendo amigo íntimo de Leonel Brizola. Foi um dos fundadores do 

diretório local do PDT, em Santa Maria. A partir do Golpe de 64, foi perseguido, preso2 e 

torturado, por ser considerado subversivo e combater a ditadura militar.  

 José Salamoni teve três filhos com sua esposa Julieta: Nara Marise, Sandra Elizabeth e  

                                                           
2 Ver em ANEXO A. 



José Salamoni Filho. Em razão dos maus momentos que passou na prisão, teve de fazer 

tratamento psiquiátrico durante 40 anos. A família entrou na Justiça com pedido de 

indenização pelos danos morais, pela tortura e crise financeira que o jornalista sofreu na época 

do regime. A primeira etapa do processo foi ganha pela família, que poderá receber R$ 100 

mil. Salamoni morreu no dia 8 de dezembro de 2005, aos 78 anos, vítima de infecção 

generalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FUNÇÃO DO JORNALISMO NA DEMOCRACIA 

 

  É importante teoricamente resgatar quais são as funções do jornalismo em sua 

totalidade dentro de um regime democrático antes mesmo de compreender a ação censória da 

ditadura militar sobre a imprensa. Durante o governo dos militares, havia o controle da 

informação por meio de órgãos estatais afim de que a população tivesse conhecimento 

somente das notícias que interessavam ao poder. Portanto, foi uma época em que o país não 

era comandado sob um regime democrático e, por conseqüência, o jornalismo não cumpria 

suas funções sociais, que serão explanadas neste subcapítulo.  

Traquina (2004), acredita que o papel do jornalismo, na democracia, é de informar 

o público sem censura. O autor avalia como impensável a prática jornalística em outro regime 

senão o democrático.  

 

Tal como a democracia sem uma imprensa livre é impensável, o jornalismo sem a 
liberdade ou é farsa ou é tragédia. O que é o jornalismo num sistema totalitário, seja 
nas suas formas seculares, como, por exemplo, o fascismo, seja numa forma 
religiosa, como, por exemplo, o ex-regime dos Taleban no Afeganistão, é fácil de 
definir: o jornalismo seria propaganda a serviço do poder instalado (TRAQUINA, 
2004,  p.23).  
 

  Segundo o autor, o jornalismo atual tem suas raízes no século XIX, quando se 

verificou a expansão do primeiro mass media: a imprensa. Na época, os jornais serviam como 

arma política e/ou ideológica, sendo que as informações eram tendenciosas identificando-se 

com causas políticas. Para o jornalismo deixar de se apoiar em subsídios políticos e priorizar a 

informação ao invés da opinião pessoal de quem financiava a imprensa, era necessário uma 

nova forma de sustentação econômica: a publicidade.  

 

 A emergência do jornalismo com seus próprios “padrões de performance e 
integridade moral” tornou-se possível com, a crescente independência econômica 
dos jornais em relação aos subsídios políticos, método dominante no financiamento 
da imprensa no início do século XIX. As novas formas de financiamento da 
imprensa, as receitas de publicidade e dos crescentes rendimentos das vendas dos 
jornais, permitiram a despolitização da imprensa passo fundamental na instalação do 
novo paradigma do jornalismo: o jornalismo como informação e não como 
propaganda, isto é, um jornalismo que privilegia os fatos e não a opinião 
(TRAQUINA,  2004,  p. 36).  
 

   O partidarismo na empresa  jornalística  passou  a  ser  cada  vez  mais  visto como um  

desvio  da  função  primordial  da  imprensa,  que  é   atender  aos  anseios  da   sociedade.  As  



empresas de comunicação foram inseridas na lógica do mercado e a notícia passou a ser 

considerada uma mercadoria, que deveria estar a serviço exclusivamente do leitor. 

  Os debates sobre a conduta ideal das empresas de jornalismo surgem nos Estado 

Unidos, no início do século XX, orientados pelas teorias libertárias da imprensa. Estas teorias, 

representadas nos princípios de watchdog role
3 e de quarto poder4, ainda hoje influenciam o 

modus operandi do jornalismo ocidental e vêem, como principal função da imprensa, o seu 

direito e dever de atuar como fiscal das ações do governo em favor da sociedade. Sob essa 

perspectiva, a imprensa só cumpriria fielmente seu papel social se mantivesse a independência 

do poder estatal e ajudasse a resolver os problemas da sociedade por meio da discussão de 

todas as suas variáveis, ou seja, se mantivesse um posicionamento pluralista, com total 

liberdade de expressão. 

  Com a legitimidade da democracia, os jornalistas podiam salientar papel como porta-

vozes da opinião pública e como vigilantes do poder político que protege os cidadãos contra 

os abusos dos governantes. Bueno (2003), conclui que a empresa jornalística para ser 

democraticamente responsável deve praticar a excelência na fabricação de produtos e na 

prestação de serviços, tendo em vista os interesses, expectativas e demandas de seus 

consumidores ou usuários, sendo que, mais do que excelentes, no entanto, esses produtos têm 

de ser ético e não podem, por seu consumo ou utilização, acarretar prejuízos aos seus 

consumidores.  

   Para Dowbor et. al. (2000), os direitos de livre expressão e liberdade de imprensa são 

imprescindíveis à democracia e a mídia deve apresentar pluralidade de atores, idéias, 

sensibilidades e visões sobre um fato.  O autor considera que a sociedade estruturada e 

ambientada pela comunicação reafirma e aprofunda a questão democrática atual. Ainda 

afirma que sem uma mídia democrática, não há como haver uma sociedade democrática em 

termos políticos, sociais e culturais.  

    

 2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: DE JÂNIO À DITADURA MILITAR   

 

   Jânio Quadros venceu as eleições para a Presidência da República em 3 de outubro de 

1960, representando a coligação partidária PDC (Partido Democrata Cristão), PTN (Partido 

Trabalhista Nacional) e o PL (Partido Liberal), junto ao Partido da UDN (União  Democrática  

                                                           
3 Significa papel do cão de guarda, ou seja, a função da imprensa de fiscalizadora do poder público. 
4 Expressão surgida na Inglaterra e amplamente difundida nos Estado Unidos para comparar o poder da imprensa 
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 



Nacional). João Goulart, do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), foi eleito vice-presidente5.  

  O governo de Jânio, que durou apenas sete meses, caracterizou-se por preocupações  

com assuntos desproporcionais à importância do cargo que ocupava, como a proibição do 

lança-perfume, do biquíni e das brigas de galo. No âmbito de medidas mais sérias, tentou em 

agradar à esquerda e aos conservadores da direita, junto a uma política externa independente.   

De algum modo, desagradava assim a ambos.  

  No cenário internacional, a reunião dos países americanos, em Punta del Este, no 

Uruguai, em agosto de 1961, mostrou um panorama político  em que os Estados Unidos 

procuravam combater o crescimento dos regimes considerados revolucionários, 

principalmente o de Cuba, que se tornava uma república democrática socialista6, no momento 

em que a Guerra Fria alcançava seu auge. O governo norte-americano teve aprovada a 

Aliança para o Progresso, um plano de reformas que destinaria U$ 20 bilhões à América 

Latina ao longo de dez anos. A delegação cubana, liderada por Ernesto Che Guevara, não 

assinou a Carta Punta del Este. Ao retornar a Cuba, Guevara fez uma escala em Brasília, onde 

recebeu de Jânio Quadros a condecoração Ordem do Cruzeiro do Sul. Mais uma tentativa de 

Jânio mostrar a política externa independente.  

  Nas considerações de Kuhn (2004): 

 

... a aparente guinada esquerdista do presidente irritou os militares e deixou ainda 
mais desconfiada a opinião pública. Jânio vinha mantendo uma política externa 
independente, reatando relações comerciais com países socialistas, como Cuba, 
China e União Soviética, apesar de internamente adotar uma política liberal (p. 27). 

 

  A ação provocou um descontentamento entre os militares que  construíram no 

imaginário de que o Brasil trilhava um caminho para uma possível implantação do socialismo.  

  O governo de Jânio começou a desestabilizar. Para Skidmore (1969), os colaboradores 

de sua campanha presidencial estavam inseguros, pois não aceitavam as diferentes posturas 

políticas do  presidente, principalmente  os  de  tendência  nacionalista7,  que  contrariavam os  

                                                           
5 Na época, presidente e vice poderiam ser eleitos por chapas diferentes.  
6 Em geral, o socialismo tem sido historicamente definido como programa político das classes trabalhadoras que 
formaram-se durante a Revolução Industrial. A base comum das múltiplas variantes do socialismo pode ser 
identificada na transformação substancial do ordenamento jurídico e econômico fundado na propriedade privada 
dos meios de produção e troca, na organização na qual: a) o direito de propriedade seja fortemente limitado; b) 
os principais recursos econômicos estejam sob o controle das classes trabalhadoras; c) a sua gestão tenha por 
objetivo promover a igualdade social (e não somente jurídica ou política) através da intervenção dos poderes 
públicos (BOBBIO, 1909, p 34).  
7 O termo Nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado 
Nacional. [...] a ideologia nacional experimentou tão ampla difusão, que chegou a se considerar como a única a 
poder fornecer critérios de legitimidade para a formação de um Estado independente no sentido moderno; ao 
 



princípios da UDN.  

   A desestruturação do governo de Jânio se deu devido a fatos como a desconfiança de 

opositores quanto à implantação do socialismo, decisões como a desvalorização do cruzeiro, 

contenção de gastos públicos, redução dos subsídios para a importação do trigo e do petróleo, 

o que aumentou em 100% o preço do pão e do combustível, etc. Além disso, o governo não 

contava com uma sólida base de apoio político. O PSD e o PTB dominavam o Legislativo, 

Carlos Lacerda tornara-se oposição e a liderança udenista do Congresso praticamente não era 

consultada pelo presidente (FAUSTO, 2002).    

   Em 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda, em seu discurso como governador eleito 

pelo Estado da Guanabara, denunciou uma tentativa de golpe janista. No dia seguinte, Jânio, 

estrategicamente, renunciou ao cargo. Após o ato, esperava apoio da população para a 

legitimidade de um golpe militar.  

  Conforme Villa (2004): 

 

Jânio dirigiu-se para São Paulo. Desceu em Congonhas para pegar a filha Tutu, e 
depois foi para a Base Aérea de Cumbica, onde permaneceu 23 horas, três das quais 
dentro do Viscount presidencial. O ex-presidente ficou aguardando uma reação 
popular, parlamentar ou militar à renúncia, para voltar com plenos poderes, nada 
ocorreu (p. 44).  

 

  Não houve nenhuma manifestação significativa pelo retorno de Jânio. Cada setor tinha 

suas queixas contra ele e já tomava pé da nova situação.  

  Para Fausto (2002), a renúncia: 

 

não chegou a ser esclarecida. O próprio Jânio negou-se a dar uma versão clara dos 
fatos, aludindo sempre às “forças terríveis” que o levaram ao ato. A hipótese 
explicativa mais provável combina os dados de uma personalidade instável com um 
cálculo político equivocado. Segundo essa hipótese, Jânio esperava obter, com um 
lance teatral, maior soma de poderes para governar, livrando-se até certo ponto do 
Congresso e dos partidos. Ele se considerava imprescindível para os partidos na 
campanha presidencial e se julgava imprescindível para o Brasil como presidente. 
Acaso os conservadores e os militares iriam querer entregar o Brasil a João Goulart? 
(FAUSTO, 2002, p. 242-243). 

 

  Com isso, o Legislativo decretou vacância do cargo e a aceitação de sua renúncia pelo 

Congresso Nacional. Assim instalou-se uma crise política que defendia a exclusão do vice-

presidente João Goulart da presidência, eleito democraticamente por meio de dispositivos da 

Constituição de 1946, sendo o legítimo sucessor de Jânio Quadros. A posse do vice era vista 

                                                                                                                                                                                     
mesmo tempo, afirma que um mundo onde haja ordem e paz poderá Ter, como fundamento, unicamente uma 
organização internacional formada por nações soberanas (BOBBIO, 1909, p. 799). 



pelos militares como uma brecha para que os comunistas chegassem ao poder.  Essa 

conjuntura desencadeou reações, tanto a favor como contra a posse de João Goulart.  

  O governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, iniciou o movimento 

pela Legalidade, no qual os objetivos eram o cumprimento da Constituição brasileira. Brizola 

mobilizou-se, formando uma rede das rádios gaúchas, chamando o povo para tomar as ruas a 

fim de lutar contra um possível golpe militar. Sobre esse contexto, Kuhn (2004) afirma:  

 

Montado o estúdio nos porões do Piratini, o próximo passo era inaugurá-lo. Às 
14h23min de domingo, 27 de agosto, entrava no ar a Rádio da Legalidade. Brizola 
fez um discurso improvisado de dez minutos, denunciando a trama para impedir a 
posse de Jango e conclamando a população a resistir (p. 49). 
 

  Brizola havia pensado em todo um aparato para sua ação. Organizou a Brigada Militar 

para defender o Palácio Piratini (sede do governo) e pontos que considerava estratégicos. 

Quando o ministro da Marinha anunciou o envio de uma força naval para o Sul, Brizola 

ameaçou bloquear a entrada de Porto Alegre, afundando vários navios. O resultado foi obtido. 

Populares aceitaram a chamada do governador, dando origem a um clima de guerra em Porto 

Alegre, em apoio à Legalidade.  

O vice-presidente João Goulart retornava da China comunista, enquanto o presidente 

da Câmara dos Deputados assumia provisoriamente a Presidência da República. Os ministros 

militares de Jânio acabaram vetando a volta de Jango ao Brasil.  

Nesse contexto, a saída encontrada foi um acordo político negociado para o retorno de 

João Goulart e, assim, garantir a posse da Presidência da República. Esse acordo vinculou-se 

à proposta de uma emenda à Constituição de 1946, estabelecendo o Parlamentarismo8 como 

sistema político de governo. Jango aceitou e tomou posse com os poderes diminuídos no dia 7 

de setembro de 1961.  

  Em 6 de janeiro de 1963, um plebiscito9 escolheu a volta do presidencialismo por 

larga margem de votos. O parlamentarismo foi derrubado por 80% dos eleitores. Enquanto 

durou, o parlamentarismo teve três primeiros-ministros, entre eles, Tancredo Neves, que 

renunciou para candidatar-se ao governo de Minas Gerais.  

   No retorno ao sistema presidencialista, João Goulart  solicitou  a  seu novo ministro do  

                                                           
8 Sistema político em que o Presidente da república tem legitimação indireta. “Cabe ao primeiro-ministro 
organizar o gabinete, dirigi-lo, presidir-lhes as sessões ....” O Presidente da República exerce funções simbólicas 
e cerimoniais (BONAVIDES, 1994,  p.318-342). 
9 Plebiscito é uma votação popular sobre assuntos de relevância constitucional, sendo, por isso, um instrumento 
de democracia direta (BOBBIO, 1909,  p. 927). 



planejamento, Celso Furtado, que elaborasse um plano econômico de governo para apresentar 

à população. O Plano Trienal tinha algumas propostas como: contenção salarial, combate a 

inflação, diminuição de impostos dos setores mais pobres e aumento de taxas dos ricos, a fim 

de diminuir a desigualdade social. Também anunciou as reformas: agrária, tributária, 

administrativa, bancária e educacional.  

  Porém, o Plano Trienal falhou. Pois o presidente desviou-se dos objetivos e concedeu 

reajustes salariais acima da inflação a civis e militares, causando aumento de gastos no 

governo. Portanto, o Estado gastava mais do que arrecadava. O Brasil teve de negociar 

empréstimos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo dos Estados Unidos, 

que exigiram corte nos investimentos. 

  Em meados de 1963, a conspiração contra Jango começou a crescer. No meio rural, os 

proprietários, que encaravam a reforma agrária como uma ameaça, começaram a se armar. A 

esquerda do PTB, liderada por Brizola, não estava gostando das vacilações de Jango na área 

das reformas sociais e das relações com o imperialismo. Ainda em 1963, Brizola começou a 

organizar grupos que deveriam articular-se em todo o país para resistir às tentativas golpistas. 

No setor militar, surgia a idéia de uma “intervenção defensiva” contra os excessos 

governamentais. Conforme comenta Fausto (2002): 

 

A tragédia dos últimos meses do governo Goulart pode ser apreendida pelo fato de 
que a resolução dos conflitos pela via democrática foi sendo descartada como 
impossível ou desprezível por todos os atores políticos. A direita ganhou os 
conservadores moderados para sua tese: só uma revolução purificaria a democracia, 
pondo fim à luta de classes, ao poder dos sindicatos e aos perigos do comunismo (p. 
253). 

 

  Nessa arena política, em outubro de 1963, Jango decretou estado de sítio por trinta 

dias. O presidente alegava a necessidade de conter a agitação no campo e restabelecer a 

ordem. A proposta foi mal recebida pelo Congresso e aumentaram as suspeitas sobre as 

intenções de seu governo.  

  Em 1964, para manter a ofensiva política antes da reabertura do Congresso, Jango 

planejou uma série de atos para anunciar as reformas propostas por seu plano de governo. 

Seriam vários comícios em diversos Estados com o apoio dos militares e dos sindicatos. Entre 

os eventos, o mais esperado se realizaria no dia 13 de março, na estação Central do Brasil, 

onde eram esperados trabalhadores de todos os lugares, representantes da UNE e sindicatos. 

Fausto (2002) detalha o episódio: 

 



Cerca de 150 mil pessoas aí se reuniram, sob a proteção de tropas do I Exército, para 
ouvir as palavras de Jango e Brizola, que aliás, já não se entendiam.  
As bandeiras vermelhas pedindo a legalização do PC, as faixas exigindo a reforma 
agrária, etc. foram vistas pela televisão, causando arrepios nos meios conservadores 
(p. 253). 

 

   Na ocasião, foi decretou a nacionalização das refinarias privadas de petróleo e a 

desapropriação de terras subutilizadas. Juntamente, foi anunciadas a reforma urbana e 

propostas como mudanças de impostos e concessão de voto aos analfabetos e aos inferiores 

das Forças Armadas. Villa (2004) acredita que, depois deste episódio, os militares não 

tiveram mais dúvidas.  

       

Apesar do discurso de Jango ter sido moderado [...], criou-se uma lenda – 
principalmente após o 1o de abril de 1964 – de que teria sido um pronunciamento 
golpista, extremamente radical, propondo inclusive, o fechamento do Congresso. 
[...] Já os militares antijanguistas registraram em suas memórias que resolveram 
intensificar a conspiração golpista depois de terem ouvido o discurso presidencial (p. 
179). 

 

  O comício na Central do Brasil era o elo que faltava para o término do seu governo. 

Ao avançar nas propostas das reformas de base, João Goulart satisfazia à esquerda, mas, por 

outro lado, crescia na direita a idéia de que o país caminhava para o socialismo.  

  A classe proletária, os setores da classe média, os empresários, os latifundiários, os 

meios de comunicação, a Igreja Católica e as Forças Armadas, aliados aos interesses 

internacionais, formavam uma base fortalecida para a derrubada de Jango. O movimento em 

que se resumiu a insatisfação desses setores foi a Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade. A manifestação em resposta ao comício no Rio de Janeiro ocorreu no dia 19 de 

março, em São Paulo, com a participação de 500 mil pessoas desfilando em uma 

demonstração de que os partidários de um golpe poderiam contar com uma significativa base 

social de apoio.   

   No âmbito internacional, o apoio político e a retaguarda militar dos Estados Unidos 

foram decisivos para que o golpe militar ocorresse. Nessa época, o governo norte-americano 

já patrocinava financeira e intelectualmente golpes militares por toda a América Latina 

(inclusive com o fornecimento de agentes de inteligência norte-americanos) na tentativa de 

impedir a implementação do comunismo nesses países e assim, assegurar o poder e os 

interesses econômicos, políticos e estratégicos dos Estados Unidos. 

A crise política chegava a seu ápice. Jango estava no palácio das Laranjeiras, no Rio 

de Janeiro, quando decidiu voltar para Brasília. Não encontrando apoio militar, dirigiu-se para 

Porto Alegre e refugiou-se na fronteira do Rio Grande do Sul. Em primeiro de abril, o 



Congresso decretou vaga a Presidência da República. Brizola ainda tentou mobilizar tropas e 

a população no Rio Grande do Sul, repetindo a façanha de 1961, mas não obteve êxito. De 

acordo com as considerações de Fausto (2002), a situação de Jango se tornou insustentável, 

pois já não havia base de apoio político.  

 

Desse modo, embora fosse expressivo o avanço dos movimentos sociais no país, 
politicamente Jango ficou suspenso no ar. A seu redor ficaram apenas um ministro 
da Guerra que já não comandava, líderes sindicais alvos da repressão e com escassos 
liderados e amigos responsáveis por fomentar ilusões (p. 256).  
 

  No dia 4 de abril, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai. No final do mês 

Brizola também se exilou no país vizinho. Era o fim do regime democrático. Pela primeira 

vez, os militares assumiam o poder, instaurando um regime autoritário. O Congresso entregou 

o cargo de Jango a Ranieri Mazzili, presidente da Câmara, mas foram os militares que 

passaram a controlar o país.    

 

2.3 DITADURA MILITAR E CENSURA À INFORMAÇÃO 

 

  O novo regime viria, aparentemente, para livrar o país da corrupção, do comunismo e 

restaurar a democracia. Porém, o governo dos militares começou a introduzir uma série de 

medidas autoritárias e centralizadoras por meio dos Atos Institucionais. Os Atos foram o 

instrumento jurídico de natureza excepcional de que se valeram as autoridades militares para 

formalizar as diversas medidas a fim de manter a ordem e combater atos e pessoas 

considerados subversivos.  

  Em 9 de abril de 1964, o Ato Institucional no 1 foi baixado pelos comandantes do 

Exército, Marinha e Aeronáutica. Composto de 11 artigos, o AI-1 era precedido de um 

preâmbulo onde se afirmava que a revolução investia no exercício do Poder Constituinte não 

procuraria legitimar-se através do Congresso, mas, ao contrário, o Congresso que receberia 

através daquele ato sua legitimação. Além de conceder ao comando revolucionário as 

prerrogativas de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de dez 

anos e deliberar sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que tivessem 

atentado contra a segurança do país, o AI-1 determinava em seu artigo 2º que dentro de dois 

dias seriam realizadas eleições indiretas para a Presidência e Vice-Presidência da República. 

O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito para o cargo de presidente por 

votação indireta. O mandato presidencial se estenderia até 31 de janeiro de 1966, data em que 

expiraria a vigência do próprio ato.  



No dia 17 de julho, com a justificativa de que as medidas de reestruturação política e 

econômica adotadas ou por adotar não poderiam se concretizar no prazo de vigência do AI-1, 

o Congresso aprovou por maioria absoluta a prorrogação do mandato de Castelo Branco até 

15 de março de 1967, adiando as eleições presidenciais para 3 de outubro de 1966. 

   No dia 10 de abril, a junta militar divulgou a primeira lista dos atingidos pelo AI-1, 

composta de 102 nomes. Foram cassados os mandatos de 41 deputados federais e suspensos 

os direitos políticos de várias personalidades de destaque na vida nacional, entre as quais João 

Goulart, o ex-presidente Jânio Quadros, o secretário-geral do proscrito Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) Luís Carlos Prestes, os governadores depostos Miguel Arrais, de 

Pernambuco, o deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, o 

presidente do então extinto Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), Clodsmith Riani, além 

de cento e vinte e dois oficiais que também foram expulsos das forças armadas. Na lista, 

também constava o nome dos jornalistas Samuel Wainer e Nélson Werneck Sodré. 

  A partir desses poderes excepcionais, desencadearam-se as perseguições aos 

adversários do regime, envolvendo prisões e torturas. Mas o sistema ainda não era fechado, 

era possível utilizar o recurso do habeas corpus perante os tribunais e a imprensa mantinha-se 

relativamente livre.  

  Em junho de 1964, o governo deu mais um passo no controle dos cidadãos com a 

criação do Serviço Nacional de Informações (SNI). Algumas das atividades do SNI eram os 

grampos telefônicos e investigações, além do contato com o serviço de inteligência norte-

americano. O objetivo era coletar e analisar informações pertinentes à Segurança Nacional e 

sobre questões consideradas subversivas (FAUSTO, 2002).  

   Do ponto de vista econômico, o governo Castelo Branco desenvolveu uma rígida 

política antiinflacionária, necessária para cumprir a agenda de compromissos financeiros 

internacionais do país. Foram tomadas medidas como a compressão de salários com reajustes 

menores que a inflação, proibição de paralisações legais, aumento da exportação de produtos 

agrícolas e manufaturados etc. 

  Do ponto de vista político, era preciso definir a nova base de sustentação do governo. 

O apoio dado pelas classes médias, logo após a deflagração do golpe, começava a ser minado 

não só pelas medidas repressivas tomadas pelo novo governo, mas, sobretudo pelo caráter 

impopular do programa de estabilização econômica levado a cabo por Roberto Campos e 

Otávio Bulhões, respectivamente ministros do Planejamento e da Fazenda. Tanto isso era 

verdade que, em outubro de 1965, os castelistas conseguiram sair vitoriosos das eleições para 

os governos de dois importantes estados, Minas Gerais e Guanabara. Sob pressão dos 



militares linha dura10, oposição dos castelistas, o próprio Castelo Branco promulgou, ainda em 

outubro, o Ato Institucional n° 2.  

    De acordo com Costela (1970) o segundo ato, entre outras medidas, fez expressa 

menção às questões da imprensa. O artigo 24 retirou do júri a competência para o julgamento 

dos abusos de imprensa e aumentou as penas. Além disso, proibiu a impressão e a circulação 

de qualquer publicação que fizesse referência à infância e à adolescência que envolvesse 

temas de crimes, de terror ou violência. Os infratores seriam enquadrados no artigo que 

definia o crime como ofensa à moral pública e aos bons costumes.  

  O AI-2 ainda dissolveu todos os partidos políticos e estabeleceu eleições indiretas para 

Presidente da República e governadoras. No final de novembro, foram definidas as regras a 

serem seguidas na reorganização partidária, que deram origem à instalação do bipartidarismo 

no país: de um lado, a agremiação governista Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e, de 

outro, o oposicionista Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O parágrafo 16o pregava 

que:  

 

A suspensão de direitos políticos, com base neste Ato e no, art. 10 e seu parágrafo 
único do Ato institucional, de 9 de abril de 1964, além do disposto no art. 337 do 
Código Eleitoral e no art. 6º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acarreta 
simultaneamente: 
I - a cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 
II - a suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 
III - a proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de natureza política; 
IV - a aplicação, quando necessária à preservação da ordem política e social, das 
seguintes medidas de segurança: 
a) liberdade vigiada; 
b) proibição de freqüentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado (ATO INSTITUCIONAL NO 2, 1964). 

 

Verifica-se que, com a dissolução de todos os partidos políticos, o poder concentrou-se 

no executivo. A medida agradou à ala dos chamados linha dura, mas, por outro lado, encerrou 

as chances de o governo voltar a ser conduzido pelo processo político civil.  

  Com o fim da pluralidade dos partidos, restringiu-se o debate político e se 

proporcionou ao governo de Castelo Branco uma consistente base para legitimar o poder de 

acordo com as regras da Doutrina de Segurança Nacional. Para Alves (1989), a Doutrina de 

Segurança Nacional e Desenvolvimento: 

 
                                                           
10 Refere-se ao grupo de políticos que defendiam a continuação do sistema autoritário, com controle militar 
estrito do sistema de decisões, para levar mais longe o regime militar. Eram contrários, portanto aos grupos 
políticos ligados ao presidente Castelo Branco, que defendiam o regime vigente como um processo de transição 
relativamente rápido (FAUSTO, 2002). 



é um abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de diretrizes 
para infiltração, coleta de informações e planejamento político-econômico de 
programas governamentais. Permite o estabelecimento e avaliação dos componentes 
estruturais do Estado e fornece elementos para o desenvolvimento de metas e o 
planejamento administrativo periódicos ( p. 35). 

 

O autor ainda pondera que a Ideologia de Segurança Nacional e Desenvolvimento tinha 

como meta criar condições para, por meio do fortalecimento do Estado, construir um modelo 

de desenvolvimento econômico favorável à entrada do capital estrangeiro. Para criar a 

almejada infra-estrutura, seria necessário conter as reivindicações sociais que ocupavam 

espaço no cenário político, gerando um clima de instabilidade, ameaçando, assim, os 

interesses da elite nacional. Por isso, a ideologia que compreendia a Doutrina de Segurança 

Nacional e Desenvolvimento foi usada pelo aparelho repressivo do Estado para justificar o 

controle, pois os inimigos internos e externos teriam de ser combatidos. A segurança era 

imprescindível para que o desenvolvimento do país ocorresse, ou seja, era necessário garantir 

um ambiente de paz para possibilitar investimentos estrangeiros.  

Seguindo os interesses do governo, Castelo Branco editou o Ato Institucional nº 3, em 5 

de fevereiro de 1966 estabelecendo eleições indiretas para governador e vice-governador e 

fixando o calendário eleitoral. Este Ato foi conseqüência direta do AI-2 que já havia 

estabelecido eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República. Os governantes 

estaduais seriam eleitos em 3 de setembro de 1966, através de votação nominal, pela maioria 

dos membros das assembléias legislativas dos estados. Ainda, os prefeitos dos municípios das 

capitais passariam a ser nomeados pelos governadores estaduais. Em 3 de outubro, seriam 

realizadas as eleições para a Presidência da República e, por último, em 15 de novembro, 

seriam eleitos deputados federais e senadores. Estas últimas seriam as únicas eleições diretas.  

Esses dispositivos promulgados tinham o objetivo de evitar frustrações dos superiores 

da revolução e preservar a tranqüilidade e a harmonia política e social do país. Castelo Branco 

ainda pretendia manter a unidade das forças armadas colocando nos postos-chave estaduais e 

municipais homens que garantissem a continuidade do sistema implantado em 1964.  

  No ano de 1967 foi votada uma nova Constituição, no dia 24 de janeiro de 1967. As 

leis entrariam em vigor no dia 15 de março. Foi elaborada pelo Congresso Nacional, a que o 

Ato Institucional no 4 atribuiu função de poder constituinte originário. O Congresso Nacional, 

transformado em Assembléia Nacional Constituinte e já com os membros da oposição 

afastados, elaborou sobre pressão dos militares uma Carta Constitucional que buscou legalizar 

e institucionalizar a ditadura militar. No dia 6 de dezembro de 1966, foi publicado o projeto 

de constituição. Como houve protestos por parte da oposição e da Arena, em 7 de dezembro o 



governo editou o AI-4, convocando o Congresso Nacional de 12 de dezembro de 1966 a 24 de 

janeiro de 1967 para discutir e votar a nova Constituição. Enquanto isso o governo poderia 

legislar com decretos-leis sobre segurança nacional, administração e finanças. No dia 24 de 

janeiro de 1967 aprovada, sem grandes alterações, a nova Constituição, que incorporava as 

medidas já estabelecidas pelos Atos Institucionais e Complementares. O cerceamento da 

liberdade dos cidadãos e da imprensa ficava cada vez maior. Tendo em vista as diversas 

possibilidades de interpretação da lei, percebe-se que liberdade de expressão também prevista 

no artigo 150, parágrafo 8o. 

 

É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a 
prestação de informação sem sujeição a censura, salvo quanto a espetáculos e 
diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 
cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros jornais e 
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a 
propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou classe. 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1967). 

 

  A lei permite “livre manifestação”, com o porém de que cada cidadão responda pelos 

abusos, que são considerados ou não pela tendenciosa ótica do governo.  

  O regime militar se preocupou em criar uma imagem de país harmonioso e livre de 

conflitos, de modo que proibia a veiculação de reportagens que pudessem causar comoção 

social, como assuntos sobre crise econômica e violência. Assim, no dia 9 de fevereiro de 

1967, o Congresso recebeu um projeto de lei de imprensa que pretendia restringir ainda mais 

a liberdade dos jornalistas reformulando o julgamento das infrações e aumentando as penas 

previstas na antiga Lei de Imprensa, de 1953. O fato gerou repúdio dos veículos de 

comunicação que formaram comissões nos sindicatos para lutar contra a reforma. Porém, no 

dia 9 de fevereiro de 1967, o projeto foi convertido na Lei de Informação, no 5.250. A nova lei 

sancionada por Castelo Branco, traz em seu primeiro capítulo “Da liberdade de manifestação 

do pensamento e de informação”. Em alguns artigos é possível perceber que o direito de 

informar passou a ser ainda mais restrito. O artigo 1o cita que: 

 

§ 1.°. Nem estrangeiros nem pessoas jurídicas, excetuando os partidos políticos 
nacionais, poderão ser sócios ou participar de sociedades proprietárias de empresas 
jornalísticas, nem exercer sobre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto.  
§ 2 .°. A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas 
jornalísticas caberão, exclusivamente, a brasileiros natos, sendo rigorosamente 
vedada qualquer modalidade de contrato de assistência técnica com empresas ou 
organizações estrangeiras, que lhe faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter 
participação direta, indireta ou sub-reptícia, por intermédio de prepostos ou 
empregados, na administração e na orientação da empresa jornalística (LEI DE 
INFORMAÇÃO NO 5.250, 1967).  
 



  Ainda o primeiro capítulo, obriga que qualquer publicação seja assinada, caso 

contrário, a edição do veículo impresso corre o risco de ser apreendida pela polícia.  

 

Art. 7 .°. No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação 
não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo 
quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, 
rádio-repórteres ou comentaristas.  
§ 2.°. Ficará sujeito à apreensão pela autoridade policial todo impresso que, por 
qualquer meio, circular ou for exibido em público sem estampar o nome do autor e 
editor, bem como a indicação da oficina onde foi impresso, sede da mesma e data da 
impressão  (LEI DE INFORMAÇÃO NO 5.250, 1967). 
 

  A impopularidade proveniente da política econômica e das medidas repressivas do 

governo, atingindo inclusive políticos que haviam apoiado a conspiração e o golpe militar, 

aprofundou a crise política e conduziu Castelo Branco a um fechamento cada vez maior do 

regime. Em outubro de 1966, sob o protesto do MDB, o Congresso elegeu o general Artur da 

Costa e Silva para substituir Castelo Branco na presidência da República.  

  O contexto do governo comandado pelos militares houve uma concentração de renda, 

principalmente na classe média enquanto problemas básicos que afetavam a camada mais 

pobre da sociedade não foram resolvidos. Nesse sentido, acentuava-se a pobreza e a miséria 

da maioria do povo brasileiro, pois o governo mantinha sob controle os trabalhadores e os 

sindicatos.  

  Costa e Silva deparou-se com uma situação que já não estava tão sob controle. Os 

movimentos sociais ocupavam o cenário político em razão do descontentamento com as 

medidas do regime. A insatisfação gerou manifestações contra o governo repressivo e o 

modelo econômico implantado. Segundo Skidmore (1988), políticos de diferentes inclinações 

formaram a Frente Ampla, tendo como líder Carlos Lacerda que teve o apoio de João Goulart 

e Juscelino Kubitschek. A Frente Ampla reivindicava a redemocratização do país, a anistia, 

eleições diretas para presidente, e uma nova Constituição.  

  Os protestos ganhavam força com as manifestações estudantis que reclamavam verbas 

para a educação e denunciavam o projeto de privatização do ensino público. Para Fausto 

(2002): 

 

O catalisador das manifestações de rua foi a morte de um estudante, morto pela 
Polícia Militar durante um pequeno protesto realizado no Rio de janeiro, no mês de 
março. Seu enterro foi acompanhado por milhares de pessoas. A indignação cresceu 
com a ocorrência de novas violências. Esses fatos criaram condições para uma 
mobilização mais ampla, reunindo não só os estudantes como setores representativos 
da Igreja e da classe média. O ponto alto da convergência dessas forças que se 
empenhavam na luta pela democratização foi a chamada passeata dos 100 mil, 
realizada em junho de 1968 ( p. 264).  



  Em 1968, os grupos de luta armada da esquerda radical começaram a executar suas 

primeiras ações. De acordo com Fausto (2002), uma bomba foi colocada no consulado 

americano em São Paulo, surgiram também os seqüestros de membros diplomáticos e as 

chamadas expropriações, ou seja, assaltos para manter grupos como Aliança de Libertação 

Nacional (ALN), comandada pelo ex-comunista Carlos Marighela e a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), liderada por Carlos Lamarca, a partir de 1969.  

  Esses fatos foram suficientes para reforçar a linha dura em sua certeza de que a 

revolução estava se perdendo e era preciso criar novos instrumentos para acabar com os ditos 

subversivos.  Dockhorn (2002) acredita que o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, na 

Câmara dos Deputados, foi a razão para a efetivação do Ato Institucional no 511, pois o 

Executivo considerou o discurso ofensivo às Forças Armadas. Conforme o mesmo autor, os 

ministros militares pediram a abertura de um processo criminal contra o deputado por ofensa 

à dignidade das Forças Armadas. Em uma decisão inesperada, o Congresso negou-se a 

suspender as imunidades parlamentares do deputado. Menos de 24 horas depois, no dia 13 de 

dezembro de 1968, Costa e Silva baixou o Ato Institucional no 5, fechando o Congresso.   

 Ao contrário dos atos anteriores, o AI-5 não tinha prazo de vigência. Para Costella 

(1970), o quinto ato foi o divisor de águas, quando as atividades censórias foram 

incrementadas.  A partir de então, o governo tinha em mãos um potente agente sufocador dos 

movimentos de esquerda que porventura viessem desestabilizar o regime ditatorial, passando 

a estabelecer regras que deveriam ser seguidas pela sociedade brasileira. Os poderes 

legislativo e judiciário tornaram-se sem autonomia. O Presidente da República voltou a ter 

poderes para fechar provisoriamente o Congresso, como acabou fazendo e reabrindo somente 

em outubro de 1969. Restabeleciam-se os poderes presidenciais para intervir nos Estados e 

municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender, por dez anos, os direitos políticos de 

qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do 

habeas-corpus. Sobre os direitos políticos, o Artigo 5o ponderava que: 

 

A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, 
em: 
I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 
a) liberdade vigiada; 
b) proibição de freqüentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado (ATO INSTITUCIONAL NO 5, 1968).  

                                                           
11 Ver ANEXO B. 



  Kushnir (2004) denomina o período de vigor do AI-5 como anos de chumbo. A 

historiadora destaca que a censura foi uma das principais ferramentas da ditadura para 

controlar e impedir a liberdade de expressão, criminalizando certas ações da comunicação e 

da arte. A autora ainda comenta a origem e as características da censura.  

 

As origens de uma sociedade baseada no autoritarismo e na exclusão dão a medida 
do peso e da extensão de uma cultura da censura – o esforço de delimitar o legal e o 
ilegal. Censurar, como uma política de Estado, tornou-se, portanto, a ação individual 
ou em grupo realizada por um censor – alguém designado pelo governo a pôr em 
prática o artifício censório – que, ao analisar obras de cunho artístico e\ou 
jornalístico, permite ou não sua difusão (KUSHNIR, 2004, p.35). 
 

  A mesma autora acredita que tais ações de vigilância serviram para manter uma 

aparente harmonia social, pois o governo justificava a repressão como combate e extermínio 

da vadiagem e dos males que poderiam atormentar a sociedade. Kushnir (2004) ainda 

enumera os mecanismos de veto e pondera que a censura não é aplicada em determinado 

espaço geográfico ou temporal.  

 

Arrazoar a ação de proibir e censurar, de negar ao outro o direito de acesso a 
determinados temas; vigiar pessoas, ditar normas de conduta, excluir palavras do 
vocabulário; forjar de maneira brutal uma nova realidade, essas são algumas das 
indagações centrais e das preocupações acerca das estratégias do interdito. Os atos 
censórios não estão, entretanto, circunscritos a determinados momentos, lugares ou 
formas de governo. Uma ponderação sobre o poder de veto, que pode ser executado 
pelo Estado e/ou por “simpatizantes civis” deste – funcionários do aparelho de 
governo ou não, expõe algumas circunstâncias nas quais a radicalização de atitudes 
impera ( p. 36). 
 

  Após o AI-5, a censura acionou como nunca antes visto as práticas repressivas sobre a 

imprensa e a tortura passou a ser parte integrante dos métodos de governo. O regime parecia 

cada vez mais incapaz de ceder a pressões sociais, seguindo cada vez mais o curso de uma 

ditadura brutal Fausto (2002). Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu 

instrumento extremo de coerção e extermínio, o último recurso da repressão política que o AI-

5 libertou das amarras da legalidade. A ditadura envergonhada foi substituída por um regime a 

um só tempo anárquico nos quartéis e violento nas prisões. Foram os Anos de Chumbo, 

Gaspari (2002). 

  Se por um lado a censura podou as funções do jornalista, bem como o direito da 

sociedade à informação, por outro estimulou a criatividade através da indignação gerada nos 

intelectuais. Nessa esfera, um dos atores mais importantes da luta política contra a censura, foi 

a imprensa alternativa. Os jornais de oposição em formato tablóide ou mini-tablóide, muitas 



vezes de tiragem irregular, começaram a circular inclusive clandestinamente. O auge das 

tiragens dessas publicações de reação foi na década de 70.  

 

Durante a ditadura estes jornais cumpriram um importante papel: questionaram o 
regime, denunciaram a violência e a arbitrariedade e expressaram uma opinião e 
uma posição de esquerda num país que havia suprimido, praticamente, quase todos 
os canais de organização e manifestação política de oposição (REIS et. al., 2004, p. 
169).  
 

  O autor ainda cita os tipos de publicação da imprensa alternativa: jornais de esquerda 

ligados a jornalistas ou partidos e organizações políticas clandestinas; revistas de contra-

cultura12  que reuniam artistas e intelectuais considerados malditos pelos conservadores, estes 

produziam fora do esquema comercial; publicações de movimentos sociais etc. Seguiam essa 

linha publicações como Flor do Mal, Bondinho, Presença, Verbo Encantado e Rolling Stone. 

Dentre tantos, destaca-se O Pasquim, lançado no Rio de Janeiro, em 1969, por um grupo de 

intelectuais ligados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). O semanário atingiu uma tiragem 

de mais de 200 mil exemplares por edição em seu auge, em meados dos anos 70, se tornando 

um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. A princípio uma publicação 

comportamental (falava sobre sexo, drogas, feminismo, divórcio etc.), O Pasquim foi se 

tornando mais politizado na medida em que aumentava a repressão da ditadura, 

principalmente após a promulgação do AI-5.  

  Para Sodré (1999), o período de censura no Brasil pode ser delimitado de 1964 a 1980. 

Vários autores inclusive conceituam o período como “uma época convulsionada em que não 

pudéssemos esperar padrões de normalidade”, Costella (1970).  

  Em meio a esse contexto, no ano de 1969, a pretexto de combater a chamada guerra 

revolucionária da oposição, o 2º Exército criou a Operação Bandeirantes (Oban). Nela, o 

Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) era o setor de Inteligência e coordenava o 

Destacamento de Operações Internas (DOI), seu braço executivo. O conjunto ficou conhecido 

sigla DOI-CODI, um centro organizado de torturas oficial. O aparelho de repressão era um 

Estado dentro do Estado e fazia a sua própria lei. 

  No mesmo ano, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame que o obrigou a afastar-se 

do cargo. Pela Constituição, quem deveria assumir seria o vice, no caso, o civil Pedro Aleixo. 

                                                           
12 “Parte da juventude vinda da classe média urbana optou por correntes alternativas de cultura [...]. Tratava-se 
de uma forma de inconformismo diante da repressão e do conservadorismo vigente no país, que acabaria num 
fenômeno contracultural híbrido e complexo que dominou a produção artística e cultural até meados dos anos 
70” (BRANDÃO;  DUARTE, 1990,  p. 86).   



Porém, uma Junta de ministros militares violou a regra e tomou posse.  A partir de então, a 

tendência era cercear cada vez mais a liberdade dos cidadãos.  

   O curto período de governo da Junta Militar não impediu que outorgassem, pela terceira 

vez na história brasileira, uma Constituição. Por meio do Ato Institucional no 13 (AI-13), foi 

estabelecida a pena de morte que nunca foi cumprida oficialmente, preferindo-se as execuções 

sumárias no correr das torturas Fausto (2002). Entre outras medidas, decretaram a reabertura 

do Congresso após dez meses em recesso. Em 25 de outubro de 1967, os parlamentares 

elegeram Emílio Garrastazu Médici para a presidência.  

 O governo do general Médici, que foi chefe do Serviço Nacional de Informação no 

governo Costa e Silva, ficou caracterizado pela violenta repressão promovida à oposição. 

Médici dividiu seu governo em três áreas: militar, econômica e política. O ministro do 

Exército, Orlando Geisel, ficou encarregado de administrar a área militar. Delfim Netto 

continuou no Ministério da Fazenda. E o terceiro posto ficou nas mãos do chefe da Casa 

Civil, o professor de direito Leitão de Abreu. Também convidou o deputado e ex-chefe da 

polícia política da Era Vargas, Filinto Müller, presidente do Congresso e da ARENA.  

  Iniciado com promessas de democratização, o governo do general Médici logo viria 

decepcionar aqueles que esperavam a revogação dos atos institucionais. Estabelecendo uma 

política voltada para o desenvolvimento, Médici manteria um estilo de governo forte e 

extremamente centralizado.  Os direitos fundamentais do cidadão estavam suspensos. 

Qualquer um podia ser preso se fosse desejo do governo. Nas escolas, nas fábricas, na 

imprensa, nos teatros, a sociedade brasileira sentia a mão de ferro da ditadura. 

  Os grupos armados, que a princípio deram a impressão de desestabilizar o regime com 

suas ações espetaculares, declinaram e praticamente desapareceram, de acordo com  Fausto 

(2002). Esse desfecho resultou da eficácia da repressão. Carlos Marighella morreu em 

novembro de 1969, em uma emboscada policial, fruto de informações obtidas através de 

torturas. A Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) foi reduzida a quase nada no início de 

1971. Aconselhado por seus companheiros a fugir do país, Lamarca insistiu em ficar. Após 

vários deslocamentos, embrenhou-se no sertão da Bahia, onde foi alcançado e morto em 

setembro de 1971.  

  As facilidades de crédito pessoal concedidas pela política de Médici permitiram a 

expansão do número de casas com televisão: em 1960, apenas 9,5% das residências urbanas 

tinham aparelho; em 1970, saltou para 40%. Por essa época, beneficiada pelo governo, a Rede 

Globo expandiu-se até se tornar rede nacional e deter praticamente o controle do setor. A 

propaganda governamental passou a ter um canal de expressão como nunca existira na 



história Segundo Fausto (2002), “a propaganda governamental passou a ter um canal de 

expressão como nunca existira na história do país”. Para Reis et. al. (2004), desde o fim dos 

anos 60 houve um grande investimento nas propagandas do governo para vender uma falsa 

imagem. 

 

... a ditadura militar patrocinou intensa propaganda política que, de algum modo, 
podia ser lida como a outra face da censura: ao invés de ocultar a verdade, como 
fazia a censura, a propaganda veiculava a farsa montada pelo regime, segundo a qual 
a sociedade brasileira finalmente realizava todas as suas potencialidades (p.266). 

 

O governo gastava milhões de cruzeiros em propagandas destinada a melhorar sua 

imagem junto ao povo. Um dos slogans dessa propaganda dizia: "Brasil, ame-o ou deixe-o". 

Os meios de comunicação e as atividades culturais eram vigiados pela polícia. Tudo o que 

desagradava ao governo era severamente censurado. A ditadura não admitia críticas, nem ao 

menos oposição pacífica. 

  A vitória da seleção brasileira de futebol, que conquistou o tricampeonato mundial em 

junho de 1970, no México, também seria utilizada pelas autoridades oficiais como 

propaganda do governo. Assim, no início de julho, a base das campanhas eleitoral da ARENA 

era os êxitos obtidos pelo Brasil na Copa do Mundo e as vitórias em outras áreas esportivas. 

   Já na esfera da economia o governo Médici foi marcado pelo desenvolvimento que a 

propaganda oficial chamou de milagre brasileiro, que Fausto (2002) delimita entre 1969 a 

1973. A economia cresceu a altas taxas anuais, tendo como base o aumento da produção 

industrial, o crescimento das exportações e a acentuada utilização do empréstimo do exterior. 

Em compensação, o governo adotou uma rígida política de arrocho salarial, diante da qual os 

trabalhadores e os sindicatos não podiam reagir.  

  Entretanto o chamado milagre econômico durou pouco, pois não se baseava nas 

próprias forças econômicas, mas numa situação favorável. Com o aumento do preço do 

petróleo no mercado internacional, a economia brasileira sofreu grande impacto. Por um lado, 

a inflação começou a subir. Por outro, a dívida externa elevou-se de forma avassaladora. 

  A partir daí, começou uma longa crise econômica. O governo militar foi perdendo um 

de seus principais argumentos para sustentar-se no poder. A ditadura não garantia o 

desenvolvimento, e as oposições foram lentamente se reorganizando para exigir a volta da 

democracia. 

  Deixando a Presidência da República, Médici permaneceu cerca de dois anos afastado 

da vida pública. Absteve-se de fazer declarações políticas, esquivou-se de comparecer a 

cerimônias oficiais. Foi sucedido, em 1974, pelo general Ernesto Geisel. 



 O governo Geisel foi marcado, desde seu início, pelo processo denominado pelo 

próprio presidente como de distensão lenta, gradual e segura, com vistas a reimplantação do 

sistema democrático no país.  

  Em 1974, Geisel permitiu a realização de propaganda eleitoral, proibida desde a 

edição do AI-5, e os candidatos do MDB à Câmara dos Deputados e ao Senado obtiveram 

uma expressiva vitória nos principais estados do país, aumentando consideravelmente a 

bancada oposicionista nas duas casas. No início desse ano havia expirado o prazo de 

suspensão dos direitos políticos dos primeiros cassados pelo AI-1, como os ex-presidentes 

Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros e, em 1975, teve fim a censura prévia ao jornal O 

Estado de São Paulo, medida estendida mais tarde a outros órgãos da imprensa. 

  As iniciativas liberalizantes não evitaram, entretanto, os recuos autoritários do 

governo, registrando-se, durante todo o período Geisel, a repressão às organizações 

clandestinas e ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Ainda em 1975, o jornalista Vladimir 

Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, morreu nos porões do 

Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-

CODI) de São Paulo. O governo alegou enforcamento. O episódio resultou em manifestações 

políticas contra o governo e evidenciou a existência de divergências com os setores militares 

contestadores da política de distensão. No ano seguinte, a morte do operário Manuel Fiel 

Filho, no mesmo local e nas mesmas condições, levaria à exoneração do comandante do II 

Exército, general Eduardo D'Ávila Melo, e ao confronto entre o governo e os militares que se 

opunham ao processo de abertura do regime.  

  No ano de 1976, foi elaborada a Lei Falcão, que alterou a propaganda eleitoral, 

impedindo o aparecimento de candidatos ao vivo no rádio e na televisão. Em 1977, o 

Congresso Nacional foi fechado por 14 dias, em virtude da não aprovação da proposta de 

reforma do Poder Judiciário encaminhada pelo governo. Para assegurar a maioria governista 

no Legislativo, instituiu-se, em seguida, o chamado pacote de abril, que incluía uma série de 

medidas, dentre as quais a manutenção de eleição indireta para governadores; a eleição 

indireta de um terço dos membros do Senado; a ampliação das restrições impostas pela Lei 

Falcão e a extensão do mandato do sucessor de Geisel para seis anos.  

  Fausto (2002) afirma que em outubro desse mesmo ano, foi demitido o ministro do 

Exército, general Sílvio Frota, cuja candidatura à sucessão presidencial era articulada por 

setores militares identificados com a chamada linha-dura. Registrou-se, em maio de 1978, a 

primeira greve de operários metalúrgicos desde 1964, em São Bernardo do Campo, 

salientando-se, na ocasião, a liderança de Luís Inácio da Silva, o Lula, presidente do sindicato  



da categoria.  

  Desde o início do governo Geisel, imprimiu-se nova orientação à política externa 

brasileira, substituindo-se o alinhamento automático com os Estados Unidos, privilegiado nos 

períodos anteriores, pela ampliação de relações diplomáticas e comerciais com países da 

África, Ásia e Europa. Nesse sentido, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo 

português formado em seguida à derrubada da ditadura salazarista, em 25 de abril de 1974; 

foram reatadas relações com a República Popular da China, e estabelecidas embaixadas em 

Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, entre outras iniciativas.  

  No que se refere à política econômica, as principais metas do governo Geisel foram 

estabelecidas no II Plano Nacional do Desenvolvimento (PND), que priorizava os 

investimentos no setor energético e em indústrias básicas, com o intuito de adequar a 

economia à crise internacional do petróleo e ao estágio de desenvolvimento industrial do país, 

e de reduzir o capital estrangeiro em setores considerados infra-estruturais.  

  Em 31 de dezembro de 1978, o presidente Geisel revogou o AI-5, dando um passo 

decisivo no processo de redemocratização do país. 

  O general João Figueiredo assumiu a presidência da República reafirmando o projeto 

de abertura política iniciado no governo anterior. Em agosto de 1979 foi aprovada a Lei de 

Anistia que, apesar das restrições, beneficiou cidadãos destituídos de seus empregos, presos 

políticos, parlamentares cassados desde 1964, permitindo a volta de exilados ao país. Foram 

também anistiados os responsáveis pelos excessos cometidos em nome do governo e da 

segurança nacional.  

  Também foi aprovada pelo Congresso Nacional a nova Lei Orgânica dos Partidos que 

extinguia o bipartidarismo. Com o fim da Arena e do MDB, formou-se o Partido Democrático 

Social (PDS), que congregava a maior parte dos ex-arenistas; o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), constituído, sobretudo pelos antigos emedebistas; o Partido 

Popular (PP), fundado pelo senador emedebista Tancredo Neves e dissidentes da antiga 

Arena; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), liderado pela ex-deputada Ivete Vargas; e o 

Partido dos Trabalhadores (PT), fundado pelo líder sindical Luís Inácio Lula da Silva. Leonel 

Brizola não se acomodou no PMDB, com o objetivo de capitalizar o prestígio do trabalhismo 

de esquerda FAUSTO (2002). Uma decisão judicial tirou-lhe a sigla PTB e então fundou o 

Partido Democrático Brasileiro (PDT). Ainda em novembro, foi aprovado o projeto do 

governo que previa eleições diretas de governadores e extinguia a figura do senador eleito 

indiretamente.  

  Em 1980, começaram as reações ao processo de abertura do regime, quando grupos de  



direita foram responsabilizados por atentados a bomba em bancas de jornal que vendiam 

periódicos de esquerda. Em agosto desse ano, cartas-bomba foram enviadas à Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro e ao presidente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), 

resultando na mutilação do funcionário José Ribamar, da Câmara, e na morte da secretária 

Lida Monteiro da Silva, da OAB. No ano seguinte, ocorreria o caso mais polêmico do 

governo Figueiredo: 

 

Uma série de atos criminosos culminou com a tentativa de explodir bombas em um 
centro de convenções no Rio de janeiro, em abril de 1981, onde se realizava um 
festival de música, com a presença de milhares de jovens. Uma das bombas não 
chegou a ser colocada. Explodiu no interior de um carro ocupado por dois militares; 
um deles morreu no local e o outro ficou gravemente ferido. O governo conduziu 
uma investigação que confirmou uma absurda versão dos fatos, isentando os 
responsáveis (FAUSTO,  2002,  p.280). 
 

O episódio foi uma demonstração de que a abertura política seguia sendo perturbada 

pela linha dura.  

   No que diz respeito à política econômica registrou-se, durante o governo Figueiredo, o 

esgotamento do modelo econômico adotado pelos governos dos militares, agravado pela nova 

crise do petróleo em 1979 e a elevação dos juros no mercado internacional. Em 1979, o 

governo congelou as importações de petróleo e criou o Conselho Nacional de Energia. O 

aumento da dívida externa, associado ao crescimento negativo do PIB e aos altos índices 

inflacionários geraram o fenômeno denominado pelos economistas como estagflação, ou seja, 

estagnação das atividades econômicas e produtivas aliada à inflação dos preços. 

  Paralelamente ao quadro de crise econômica, observou-se, desde 1978, a eclosão de 

movimentos grevistas de diversas categorias profissionais, destacando-se, em 1980, a 

paralisação dos metalúrgicos do ABC paulista, mantida por 41 dias, e que resultou em 

demissões, choques com as tropas da polícia e do Exército, intervenção em sindicatos, e na 

prisão e enquadramento de líderes sindicais na Lei de Segurança Nacional.  

  Em relação à política externa, o governo Figueiredo manteve a orientação pragmática 

adotada por seu antecessor, privilegiando o estabelecimento de relações comerciais com 

países que propiciassem vantagens ao desenvolvimento nacional. Destacou-se, no período, a 

reaproximação com a Argentina.  

  Em novembro de 1982 realizaram-se eleições diretas para o Congresso e os governos 

estaduais. A oposição obteve maioria na Câmara dos Deputados e o PDS, no Senado e nos 

governos estaduais. Em 1983 formou-se uma frente única que reuniu partidos e entidades de 

oposição numa campanha que  tomou o país, reivindicando  eleições diretas para a presidência  



da República, era a campanha das diretas já.  

 

A campanha das diretas já expressava, ao mesmo tempo, a vitalidade da 
manifestação popular e a dificuldade dos partidos para exprimir reivindicações. A 
população punha todas as suas esperanças nas diretas: a expectativa de uma 
representação autêntica, mas também a resolução de muitos problemas (salário 
insuficiente, segurança, inflação) que apenas a eleição direta de um presidente da 
República não poderia solucionar (FAUSTO, 2002,  p.282).  

 

  A emenda constitucional das diretas, de autoria do deputado peemedebista Dante de 

Oliveira, foi derrotada na Câmara em abril de 1984. Em janeiro de 1985, Tancredo Neves e 

José Sarney foram eleitos indiretamente pelo Colégio Eleitoral, respectivamente, presidente e 

vice-presidente da República, derrotando os candidatos governistas Paulo Maluf e Flávio 

Marcílio. 

  Tancredo havia se submetido a uma agenda de campanha bastante cansativa e vinha 

sofrendo fortes dores no estômago, durante os dias que antecederam a posse. Tancredo temia 

que os militares mais reacionários se recusassem a passar o poder ao vice-presidente. Porém, 

a sua saúde não resistiu e, na véspera da posse, dia14 de março de 1985, foi internado em 

Brasília com fortes dores abdominais. 

  José Sarney assumiu a presidência aguardando o restabelecimento de Tancredo, que a 

partir de então, já em São Paulo, sofreu sete cirurgias. No entanto, em 21 de abril, Tancredo 

morre vítima de infecção generalizada, aos 75 anos.  

   O governo do presidente Sarney foi marcado, sobretudo, por duas grandes tarefas que 

se impunham ao país: reconstruir a democracia e enfrentar a crise inflacionária. No setor 

burocrático, enfim, uma nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, tendo 

sido a mais democrática da história brasileira. A Carta estabeleceu eleições diretas em dois 

turnos para presidente, governadores e prefeitos, adotou o presidencialismo como forma de 

governo, afirmou a independência dos três poderes, restringiu a atuação das forças armadas, 

estendeu o voto aos analfabetos e maiores de 16 anos, universalizou o direito de greve, entre 

diversas outras garantias civis, sociais e trabalhistas.  

  No plano econômico, o governo Sarney anunciou, em 1º de março de 1986, uma 

ampla reforma monetária que ficou conhecida como Plano Cruzado, em referência à nova 

moeda implantada.  

  Os sinais da democracia já apareciam, deixando, aos poucos, as marcas da repressão 

para trás. A cultura, reprimida pela ditadura, ganhou um ministério, em 15 de março de 1985. 

Na política externa, foram reatadas relações diplomáticas com Cuba.  

  Há  uma  certa  polêmica  sobre  a  duração da ditadura no Brasil que foi instaurada em  



1964. Alguns autores sustentam que terminou em 1974, com o início da distensão promovida 

pelo general Geisel. Outros a estendem até fins de 1978 (fim do AI-5) ou até agosto de 1979 

(aprovação da lei da anistia), ou ainda até o fim do mandato do último general presidente, 

João Baptista de Figueiredo (1985), não faltando os que a admitem até a primeira eleição 

direta presidencial (1989). Assim, a ditadura militar teria durado de 10 a 25 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RÁDIO GUARATHAN 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA RÁDIO 

 

  A Rádio Guarathan foi fundada oficialmente no dia 23 de abril de 1960. Segundo Ata 

nº 113 do arquivo da emissora (1959), a primeira assembléia geral dos acionistas foi realizada 

no dia 22 de fevereiro de 1959, às 10h, na sala do prédio número 606, na Avenida Rio 

Branco, em Santa Maria. Na ocasião, foi declarada constituída a Rádio Guarathan S/A. 

Também foi feita uma votação para eleger quem ocuparia os cargos da empresa: José 

Salamoni, diretor; João Soares Moreira, diretor comercial; e Nei Remédi de Souza, diretor 

superintendente. Para o conselho fiscal, foram escolhidos: Arany Quevedo Reis, Aristóteles 

Machado Soares e Carlos Maria Galaschi. Também foram escolhidos três suplentes: Ary 

Augusto Rezer, Abilio José Greff e João Adalberto Soares Behr.  

  De acordo com a pesquisa de Leandro Cozer (1999)14, um ano antes da emissora ir ao 

ar, já ocorriam reuniões acerca dos trâmites burocráticos do funcionamento da empresa. Os 

sócios eram jornalistas, comerciantes, professores... Enfim, pessoas de diferentes áreas com o 

mesmo objetivo. O diretor, jornalista José Salamoni, escreveu um artigo15 em homenagem aos 

25 anos da rádio. No texto que foi lido ao vivo na Guarathan, descreveu processo de 

fundação: 

 

... A luta estava declarada. Não mais poderíamos recuar. Dinheiro? Insto nem se 
fala. Era um tal de gente vendendo casa que não se pode imaginar. E o dinheiro não 
chegava. E o equipamento ia sendo comprado no ‘peito’. A antena, enfim, discos, 
tudo o mais que era necessário. A Guarathan tinha que ir para o ar. [...] Um dia, 
porém, lá pelo ano de 1960, em fevereiro ou março, o então presidente Juscelino 
Kubitschek assinou o decreto de concessão da ZYU – 85 que foi para o ar, em 
caráter experimental, a zero hora do dia 21 de abril de 1960. A emoção tomou conta 
de todos quando Henrique Horne e Marcus Aurelio disseram: ‘está no ar a sua Rádio 
Guarathan’. [...] Estava realizado o sonho de um grupo de jovens que nada mais 
desejavam que de outra emissôra (sic) na cidade universitária... 

 

   A primeira instalação comercial da Rádio Guarathan ocorreu no prédio localizado na 

esquina das ruas Venâncio Aires com André Marques, que anos depois foi demolido e 

construído no local o prédio da Previdência Social.  

                                                           
13 ANEXO C. 
14 Leandro Bertoldo Cozer realizou o Trabalho Final de Graduação no curso de História, no Centro Universitário 
Franciscano (Unifra), em 1999, intitulado Radiofusão: Rádio Guarathan de Santa Maria. Leandro é filho de 
Luiz Carlos Cozer, atual sócio majoritário da emissora.  
15 ANEXO D. 



   O primeiro quadro de funcionários era composto pelos seguintes locutores: Cláudio 

Segala, Adélia Suze, Claudio Zappe, Quintino Oliveira, Henrique Horn Filho, Ibirá Ceccin, 

Ribas Hamaister, Pedro Martins e Léo Copstein.  

   Na década de 60, a programação era essencialmente musical. A audiência era 

garantida com O Clube do Sereno e O Clube das 14. O primeiro, era um programa noturno 

com músicas de seresta em que o ouvinte participava ao vivo. O Clube das 14 tocava músicas 

que faziam sucesso no momento, no qual o ouvinte participava pedindo as canções. Com 

menos expressão, havia noticiários sobre atualidade e esporte.  

   Em 1969, a Rádio Guarathan passou por uma grave crise financeira. No mesmo ano 

foi comprada pelo empresário Jaime Medeiros Pinto, que passou a ser o diretor-presidente. O 

jornalista Luiz Carlos Cozer foi contratado para comandar a emissora e juntos resolverem os 

impasses econômicos. Em janeiro de 1972, o então diretor-presidente dividiu as ações 

vendendo-as ao radialista Claudio Zappe para também administrar a emissora. Luiz Carlos 

Cozer comprou as ações16 do Dr. Guilherme Groismann, passando a integrar o grupo de 

acionistas.  

   A situação jurídica ficou resolvida em 1974, quando o então presidente Ernesto Geisel 

renovou o canal de concessão por dez anos. A dívida da Previdência Social foi parcelada 

junto ao Ministério das Comunicações.  

  Aos poucos a emissora recuperou ex-anunciantes que tinham encerrado os contratos 

com a antiga direção, principalmente em função da repressão militar. Segundo Cozer, Zappe 

foi fundamental na busca de clientes. Pois o radialista que já tinha experiência na área 

comercial e conhecia muitos clientes da região por ter trabalhado na Rádio Imembuí. Aos 

poucos, a Guarathan foi avançando e conseguiu anunciantes de diversas cidades da região.  

 Com as finanças em dia17, a nova administração renovou o quadro de funcionários e 

investiu em novos programas e em equipamentos. Os radiojornais começaram a ganhar mais 

espaço na emissora que antes se caracterizava pelos programas de entretenimento.  

   No dia 13 de dezembro de 1972, a empresa foi destruída por um incêndio18 causado 

por um curto-circuito nos equipamentos. A discoteca, os estúdios, os móveis e documentos, 

foram queimados, restando apenas a sala do escritório. O fato repercutiu no Estado e a 

Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) que perdoou a dívida da 

emissora. A Rádio Imembuí emprestou seu estúdio para que a Guarathan não ficasse fora do 

                                                           
16 Ver em ANEXO E. 
17 Mais detalhes em ANEXO F. 
18 Ver em ANEXO I. 



ar até ser reconstituída. Cerca de três meses depois do incidente, as transmissões voltaram a 

ser feitas da sede que já havia sido reformada em parte. A rápida reconstrução se deu graças a 

boa situação econômica da empresa.  

Em 1985, a direção da Guarathan fundou a Rede Liderança de Emissoras (Relider). A 

rede era uma congregação de canais concedidos à emissora, ou seja, em diversas cidades 

foram arrendadas outras rádios. A Guarathan pagava uma taxa para administrar e utilizar parte 

da grade de programação, sendo que em alguns municípios os canais foram comprados. 

Faziam parte da rede a Rádio Sociedade Integração, de Restinga Seca; a Rádio Osório, de 

Osório; a Rádio São Luiz, de São Luiz Gonzaga; a Rádio Sideral, de Getúlio Vargas; a Rádio 

RCC (FM), de Santana do Livramento; e a Rádio RCC (FM), de Rio Grande. Em função de 

divergências administrativas ocorreu a dissolução da Relider, em 1995.  

   Desde 1980, a rádio tinha o objetivo de conquistar um canal de freqüência modulada 

(FM), em Santa Maria. A luta pelo canal em FM durou nove anos, sendo concretizada no dia 

27 de abril de 1989. A emissora tinha como razão social o nome de Rádio Guarathan FM, 

freqüência 99.5 MHZ. Eram 12 horas de programação nativista gaúcha. Após a criação do 

canal, a Guarathan AM passa a ter sua programação segmentada em jornalismo e esporte. 

Programas jornalísticos como Dimensão, Mensageiro e Paralelo 860 foram criados na época 

e são veiculados até hoje. Olho Vivo, que é o de maior audiência até hoje, segundo Cozer, 

marca bem a nova fase da emissora. É apresentado das 6h30min às 9h com notícias  locais, 

nacionais e internacionais, quadros, debates e participação do ouvinte. Também há um 

contrato com a Rádio Guaíba (720 AM), de Porto Alegre, onde a Guarahtan entra em cadeia 

via satélite nas transmissões esportivas. Em 1994, Cláudio Zappe fica com as ações da 

Guarathan AM que se torna Nativa FM, enquanto Luiz Carlos Cozer fica como sócio 

majoritário da Guarathan FM e passa a administrá-la até hoje.  

   A sede da empresa passou por vários endereços e hoje se localiza na Galeria do 

Comércio, 1.336, 3º andar, Centro, em Santa Maria.  

 

3.2 REPRESSÃO A PARTIR DO GOLPE DE 64  

 

  A repressão à imprensa, durante o regime militar, não ficou restrita aos grandes 

centros urbanos brasileiros. Ela atravessou Estados e invadiu redações até chegar a Santa 

Maria. Aqui  estavam  instalados  como  principais  veículos de  comunicação: jornal A 



Razão, TV Imembuí19 e as rádios Santamariense, Universidade20, Medianeira e Imembuí, 

além da Guarathan.  

  De acordo com a pesquisa de Mauren Rigo (2003)21, a censura existiu em várias 

redações de Santa Maria, além da Rádio Guarathan. Outro levantamento deste estudo 

constatou que a maioria dos comunicadores presos eram radialistas, pelo fato do rádio 

dificultar a censura prévia, pois muitos programas são transmitidos ao vivo, contando ainda 

com algum improviso. Somado a esses agravantes, pode-se afirmar que a Rádio Guarathan era 

o principal alvo dos militares na imprensa santa-mariense, durante a gestão de José Salamoni.  

  Salamoni tinha uma história de militância política na cidade desde os tempos de 

estudante. Simpatizava com as ideologias da esquerda e mantinha relações de amizade com 

figuras como Leonel Brizola22, com quem fundou o PTB23 local, partido extinto no AI-2, que 

lutou contra o golpe militar, como foi descrito no capítulo anterior. Além disso, a rádio 

transmitia um programa do PTB. Nesse contexto, ficava difícil não identificar a postura 

editorial da Guarathan alinhada aos ideais petebistas.  

  Por isso, a ação dos militares sobre a rádio no dia do golpe foi uma demonstração das 

conseqüências que ainda estariam por vir. E certamente vieram, especialmente no período do 

AI-5. Em entrevista a jornalista Mauren Rigo (2003), Salamoni descreveu o episódio: 

 

Antes da deposição de Jango nós fizemos um movimento de reação. A Rádio 
Guarathan participou desse movimento junto de outras emissoras para alertar o 
perigo do golpe, que acabou acontecendo. Naquele dia, abrimos os microfones da 
rádio: levanta-te santa-mariense, antes que o golpe te pegue na cama! Realmente o 
golpe pegou na cama. No outro dia, a emissora foi invadida pelo Exército. 
Ostensivamente. De baioneta calada, metralhadora na mão, prenderam todos os 
meus amigos... (p.30).  

 

  Depois do acontecimento, a rádio teve de ser fechada por cerca de três meses até 

recuperar os equipamentos que foram destruídos, inclusive a torre de transmissão, localizada 

no bairro Boi Morto. Salamoni também foi preso naquele dia. Foi a primeira de muitas 

detenções que ocorreriam durante o ano de 1964. Além de Salamoni, outros cidadãos santa-

marienses considerados subversivos foram presos como por exemplo, José Bicca Larré, 

secretário de redação do jornal A Razão; Jorge Mottecy, comunista declarado e consultor 

                                                           
19 Atual RBS TV. 
20 Pertencente a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
21 Mauren Rigo fez o Trabalho Final de Graduação do curso de Comunicação Social – Jornalismo. Lei do 

silêncio: a ditadura na imprensa de Santa Maria, em 2003, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  
22 Ver em ANEXO G o diploma de diretor honorário da Guarathan concedido à Leonel Brizola.  
23 Ver no ANEXO H reportagem do jornal A Razão sobre a eleição de Salamoni como presidente da Mocidade 
Trabalhista, do diretório local do PTB.   



jurídico da Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea; e  o advogado Vinícius Pitágoras 

Gomes.   

  Outra figura de importante destaque neste processo é Paulo Carús Juliani. O jornalista 

trabalhou na Guarathan como repórter e apresentador de 1960 até 1964, quando foi contratado 

como diretor da Rádio Universidade. Mesmo em outra emissora, Juliani manteve estreitos os 

vínculos com a Guarathan, fazendo participações em programas e trabalhando como vendedor 

de anúncios até o final dos anos 60. O jornalista que também era filiado ao PTB de Santa 

Maria, afirma que a maior parte da equipe de funcionários da Guarathan era composta por 

filiados e simpatizantes do partido trabalhista. No dia que antecedeu o golpe, Juliani estava na 

mesa de debate do estúdio ao lado de Salamoni e do advogado Vinícius Pitágoras Gomes, 

também radialista e sócio da emissora. Na ocasião, ocorria um debate sobre o perigo do golpe 

militar e logo em seguida, o advogado proferiu o chamamento à população. Juliani comenta 

sobre a posição da rádio: 

 

A Guarathan se assumiu contra a revolução. Foi a única emissora de rádio [...]. 
Porque toda a direção, sem exceção, era identificada com o PTB. Tomamos aquela 
posição porque seria vergonhoso se nenhum veículo de comunicação usasse o 
microfone para defender [a legitimidade da posse de João Goulart] e a Rádio 
Guarathan teria que defender.  
 

  O episódio foi o começo de uma série de perseguições ao veículo. As ações da 

ditadura, a partir de então, direcionaram o rumo da Guarathan para um caminho obscuro de 

decadência jornalística e econômica.  

   

3.3 A INFLUÊNCIA DO AI- 5 NA RÁDIO GUARATHAN   

 

 A trajetória da Rádio Guarathan durante a ditadura militar e, especialmente no período 

de vigência do AI-5, teve duas fases distintas. A primeira, é durante o primeiro ano de 

funcionamento do Ato Institucional no 5, de 1968 a 1969, enquanto José Salamoni detinha a 

maior parte das ações e dirigia a empresa. Apenas um ano foi suficiente para que a 

desobediência da rádio às regras ditatoriais trouxesse drásticas conseqüências. A segunda fase 

é quando Salamoni vende suas ações para Claudio Zappe e Luiz Carlos Cozer que assumem a 

direção da Guarathan. A partir daí, adota-se uma postura de cumprimento às ordens do AI-5.  

 José Salamoni não era comunista, segundo a viúva do jornalista, Julieta Salamoni. 

Mas, por defender ideais afim de que voltasse a vigorar a democracia no Brasil, a perseguição 

era constante. A rotina da emissora foi impetuosamente afetada pelas ordens militares que 



chegavam diariamente por meio de bilhetes. Seguidamente os funcionários também eram 

chamados à comparecer no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS)24 ou nas 

unidades do exército de Santa Maria, onde eram feitas recomendações e ameaças caso não 

obedecessem. Para assegurar que as regras estavam sendo seguidas à risca, os textos eram 

revisados e censurados e a programação era gravada pelo governo. Censores, disfarçados ou 

não, eram figuras presentes nas redações em todo o Brasil. Na Guarathan não foi diferente.  

  Para os jornalistas, chegar aos estúdios da rádio de Salamoni já não era a mesma coisa. 

A tranqüilidade de que se teria mais um dia de trabalho sem intervenções já não passava pela 

cabeça de quem ocupava os microfones da emissora. Os avisos que chegavam por meio de 

documentos, se tornaram diários durante o AI - 5. “Quando menos se esperava chegava uma 

ordem proibindo a emissora de publicar qualquer assunto ou declaração de certas pessoas [...]. 

Chegavam a ser dez ordens por dia”, lembra Juliani. A direção era discreta. Analisava o 

documento, mas não comentava com os funcionários.  

   Além dos alertas, haviam chamados especiais a jornalistas, bem como a pessoas 

influentes e politicamente expressivas.  Caso não obedecessem, eram buscados por soldados 

de arma em punho. Juliani foi convocado pelo coronel Valter Almeida, chefe do DOPS em 

Santa Maria, na época do AI -5. O jornalista havia sido chamado por telefone para 

comparecer na sede do departamento na cidade. Chegando lá, o militar lhe entregou uma 

carteirinha do DOPS dizendo que era dele por merecimento. O petebista não teve dúvidas: 

“Mas coronel, eu acho que o senhor está enganado, deve estar chamando a pessoa errada 

porque eu sou contra isso, acho isso aí um absurdo. Essa revolução está tolhendo a liberdade, 

especialmente dos profissionais da comunicação.” Insistentemente Valter Almeida queria 

entregar o documento à Juliani dizendo que não era um pedido e sim uma ordem. O jornalista 

retrucou: “Me dá licença, mas o senhor dá ordem para soldado.” Segundo Juliani, teve a sorte 

de nunca mais ser perseguido.                           

   Como se já não bastassem ordens diárias e convocações, o cumprimento das regras 

estabelecidas pela ditadura militar era fiscalizado para garantir que a ordem vigente não fosse 

ameaçada. Fato que ocorreu não somente com a Guarathan, mas também com as outras 

emissoras de rádio de Santa Maria, foi a revisão de textos antes da publicação. Afinal, o AI-5  

                                                           
24 Antigamente subordinados aos Governos Estaduais, recebeu outras denominações, dependendo da época e 
local, como DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) e DELOPS (Delegacia de Ordem 
Política e Social). Hoje, o DOPS ainda existe em alguns Estados e no âmbito da Polícia Federal. No passado, o 
DOPS da Polícia Federal tinha dentre outras atribuições a de censurar os meios de comunicação. Hoje, dentre 
outras, mantém o controle das armas de fogo e munições de propriedade particular de civis. 
 



dava suporte legal para a censura.  

 

... o Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, baixou a Portaria 11-B. Por ela, a 
competência para a ‘verificação prévia da existência de matéria ofensiva à moral  e 
aos bons costumes’ foi atribuída aos Delegados Regionais do Departamento de 
Polícia Federal. Ficou determinado que a êsse (sic) órgão se apresentassem 3 
exemplares da publicação a divulgar, devendo os referidos delegados, caso nada 
encontrassem de obsceno, autorizar a distribuição dentro de 20 dias... (COSTELLA, 
1970,  p.144).  

 

  Ainda, os comandantes de unidades militares ou agentes da Polícia federal podiam 

determinar proibições. “...a maior quantidade de censura política da imprensa verificou-se 

durante o auge da repressão política (1968-1974),” Reis et. al. (2004).   

  A programação da Guarathan também era gravada pelo Exército. Os programas, 

principalmente os de jornalismo, só poderiam ir ao ar depois que o governo autorizasse. 

Textos eram revisados, e notícias que pudessem ferir a imagem do regime eram cortadas. 

Segundo Juliani, no caso das entrevistas, o cuidado era redobrado, tanto por parte dos 

militares, quanto dos jornalistas, que não queriam se envolver em complicações. O nome do 

entrevistado, o assunto e, inclusive, as perguntas eram mandadas com antecedência para os 

censores. Em situações de transmissão externa, ou seja, ao vivo e fora do estúdio, o repórter 

deveria ter experiência suficiente para não entrevistar figuras “marcadas”, como José 

Salamoni, José Bicca Larré, Jorge Mottecy, entre outras pessoas de importância no contexto 

político da cidade. Mesmo assim, Carús garante que os ideais petebistas não deixavam de ser 

ditos ao microfone.  

 Em Santa Maria, não se tem registro sobre a presença de censores nas redações, como 

ocorreu em grandes centros em todo o país. Muitas vezes a fiscalização era invisível ou 

mesmo disfarçada. Emil Salamoni, irmão de José, que participou na fundação da empresa e 

permanece acionista até hoje, diz que não se podia saber se estavam sendo vigiados ou não.“A 

rádio ficou sofrendo uma pressão e uma fiscalização sem que aparecesse abertamente os 

fiscais”, diz o aposentado. Paulo Carús Juliani fala sobre a presença de um soldado que todos 

os dias passava pela rádio.  

 

Tinha um rapaz que na época [do AI – 5] era 3o sargento. Ele sempre estava ali pela 
Guarathan e tal...sentava ali [...]. Era amigo, conversava com um, conversava com 
outro. O pessoal nunca falou nada (sobre as notícias que iriam ao ar) porque tinha 
medo [...]. Eu acho que aquele camarada levava as informações (da rádio para o 
governo). Então a gente cuidava muito para não falar as coisas perto dele. [...] Ele 
batia papo e às vezes até pedia uma música. Perguntava o que teria no noticiário. [...] 
Às vezes ia vestido de civil, mas já chegou a ir fardado. 

 



    Com todas essas limitações a Guarathan não resistiu. A repressão e o impedimento de 

divulgação de notícias de interesse público, bem como a crise financeira, abalaram a 

qualidade da programação da rádio.  Com as funções básicas reprimidas, os jornalistas já não 

podiam cumprir seu mandato social. Julieta Salamoni era ouvinte assídua. Segundo ela, antes 

do regime, a emissora possuía noticiários completos, debates, radioteatro, programas de 

auditório de qualidade e músicas de todos os gêneros. A viúva afirma que até 1964, era uma 

das rádios de maior prestígio da região, tendo uma audiência consideravelmente maior que as 

concorrentes. Depois, já não se podia falar quase nada, as músicas eram vetadas, não havia 

mais o improviso e debates acerca de questões políticas. Paulo Carús Juliani chega a afirmar 

que, na época do AI – 5, os noticiários mudaram completamente. Por mais tentasse proferir 

seus ideais a favor da democracia, a direção da emissora, bem como os funcionários estavam 

esgotados pela constante perseguição e, aos poucos, a rádio passou a servir os interesses do 

governo e não da população ao deixar de informar injustiças e atos de tortura cometidos pelo 

regime militar.  

    

3.4 A DECADÊNCIA  

 

 Desde 1964, já se havia perdido um número significativo de patrocinadores que 

sustentavam a empresa. No fim dos anos 60, a cota de colaboradores caiu ainda mais, pois os 

soldados amedrontavam os empresários obrigando-os a retirar os anúncios da Guarathan. 

Obter lucro se tornou impossível, assim como pagar o salário dos funcionários. O quadro 

Repórter Roth, patrocinado pelas Casas Roth, foi um dos poucos patrocínios que 

permaneceram, e, mesmo assim, a empresa não renovou o contrato durante o AI – 5. A partir 

de 1968, a pressão dos militares para que os comerciantes não fizessem anúncios no veículo, 

aumentou. Julieta lembra da situação: “Os militares iam de loja em loja proibir as 

propagandas anunciadas na rádio. Todo mundo tinha medo.” De acordo com Paulo Carús 

Juliani, houve uma queda de 80% na cota de anúncios na época do AI – 5.  

  Os efeitos da censura durante a imposição e fiscalização das ordens do Ato em 

vigência, foram os principais responsáveis pelo desgaste e quase falência da Rádio Guarathan. 

Os próprios radialistas tiveram de começar a buscar contratos com o comércio para poderem 

receber ao menos parte do salário, mas pouco adiantou, como lembra Juliani: 

 

Se saía no comércio, na indústria e ninguém queria dar publicidade porque [o AI – 
5] amendrontou o comerciante [...]. Então, de toda aquela publicidade que a rádio 
tinha com um faturamento excepcional no começo, ela ficou com um faturamento 



abaixo da necessidade. Dali, com todos aqueles fatos, a emissora foi caindo, caindo, 
até que o próprio Salamoni vendeu a parte dele porque não tinha mais condição de 
sobreviver [...]. Eles conseguiram liquidar com a Guarathan. 

 

    A equipe de funcionários qualificada, composta por jornalistas e acadêmicos de cursos 

como Direito e Medicina foi perdida. Como os salários não estavam em dia, não havia 

cumprimento de horários ou compromisso com os programas que iam ao ar. Muitos deixaram 

de ir trabalhar, mais um fator que contribuiu com a queda da qualidade do jornalismo 

veiculado pela empresa. Segundo Julieta, em 1969, a situação já estava insustentável. Foi 

quando Salamoni teve de abrir mão das ações da emissora e vendê-las por um preço muito 

abaixo do que valiam.  

   Chegava ao fim a Era Salamoni e começaria uma nova fase na emissora, deixando 

para trás características marcantes como defesa de ideais políticos. A rádio passou a ser 

assumida por Cláudio Zappe, Jaime Medeiros Pinto e Luiz Carlos Cozer. José Salamoni ainda 

permaneceu alguns meses como funcionário da emissora. A viúva do jornalista avalia a 

época:  

 

O sonho dele era a rádio. Acho que a pior coisa foi ficar preso e depois perder a 
rádio. Era o capital que ele tinha, era a nossa sobrevivência. [...] Depois ele ficou 
como empregado na rádio. [...] ainda foi trabalhar na Câmara de Vereadores. O 
falecido Dario Leal da Cunha levou ele para a Câmara. [...] Claro, nós tivemos uma 
vida meio apertada né, porque praticamente a gente perdeu a rádio que ele vendeu 
por pouco mais de nada...  

 

   O prejuízo financeiro da emissora atingiu violentamente a família Salamoni. Julieta 

teve de começar a trabalhar com venda de produtos e os três filhos do casal foram morar com 

parentes. Emil Salamoni, confirma a situação: “Com aquela fiscalização ditatorial ele (José 

Salamoni) teve de vender a rádio. Depois disso ele procurou outros ramos de negócio 

(farmácia e comércio), mas sempre sofrendo...ele ficou marcado com aquilo.” 

  Um dos filhos de Julieta e José, José Salamoni Filho, foi morar com os avós para 

garantir as refeições. Hoje, com 46 anos, ele recorda das conseqüências que o regime deixou 

para seu pai e lembra que, apesar de ser repreendido, castigado e torturado pela ditadura, o 

desgaste físico e psicológico não abalaram a defesa de seus ideais:  

 

O pai ficou completamente excluído...no sentido assim de progredir na vida, na área 
jornalística ou em qualquer outra área porque ele era considerado, por quem estava 
dominando a situação, no caso o exército, uma pessoa suspeita. Então a dificuldade 
financeira foi muito grande, grande mesmo. [...] No momento em que ele 
aparecesse, a rádio estava sendo prejudicada [...]. Ele não tinha mais espaço, mas 
continuou militando. [...]Quando veio a anistia política e começou a fundação de 
novos partidos, ele foi um dos primeiros a fundar novamente com o Brizola. Ele foi 



buscar o Brizola em São Borja. Quer dizer, ele nunca desistiu [...] e fundou o PDT 
de Santa Maria com mais um grupo de pessoas... 

 

   A Rádio Guarathan foi vendida com pendências na Justiça do Trabalho em relação ao 

pagamento de funcionários, dívida com a Previdência Social e transferências feitas e não 

regularizadas no Ministério das Comunicações. 

 

3.5 UMA NOVA FASE: A AUTOCENSURA PARA REERGUER A GUARATHAN 

 

 No ano de 1969, a Rádio Guarathan foi adquirida pelo empresário Jaime Medeiros 

Pinto e pelos radialistas Claudio Zappe e Luiz Carlos Cozer. Ficou registrado no Ministério 

das Comunicação a nova composição da direção da Rádio Guarathan: diretor-presidente 

Claudio Zappe, diretor comercial Luiz Carlos Cozer e diretor-superintendente Jaime Medeiros 

Pinto. 

  A partir de 1972, foi adotada uma postura de total obediência ao governo afim de 

resgatar a cota de anúncios comerciais perdida. Zappe já havia apresentado programas de 

esporte na Guarathan desde 1962, portanto, conhecia bem a postura editorial da antiga 

direção. Segundo ele, nunca adotou nenhuma posição política nos microfones, nem quando 

era empregado, nem quando assumiu a direção empresa. E foi essa a medida tomada por ele 

para provar ao governo que a emissora já não tinha mais uma equipe no comando filiados ou 

simpatizantes de partidos políticos. O objetivo era mostrar que a emissora não iria se 

contrapor às ordens militares. Para Zappe, esta era a única forma de saldar as dívidas da rádio.  

O que passou a ocorrer na Guarathan a partir da nova administração, era o reflexo do 

que estava acontecendo nas grandes redações do país que optaram pela não-oposição ao 

governo e se fecharam em sua própria autocensura. Já não era preciso um censor adentrar os 

veículos de comunicação para decidir o que seria ou não publicado. O próprio jornalista já 

havia embutido a noção do que deveria escrever, ele mesmo se podava e oprimia suas 

funções. Havia um certo esgotamento de tentar ir contra a ditadura e, muitas vezes, havia a 

conformação de que não adiantava lutar, fazendo com que os jornalistas fossem contra seus 

próprios pensamentos e valores. Assim como houve os jornalistas que combateram o regime 

militar, alguns desempenharam o papel de censores. A autocensura funcionou muito mais que 

o censor  (KUSHNIR, 2004).    

Kucinski (1998) considera a autocensura um instrumento de fraude e coadjuvante dos 

aparelhos repressivos do Estado.  

 



A autocensura é a supressão intencional da informação ou de parte dela pelo 
jornalista ou pela empresa jornalística, de forma a iludir o leitor ou priva-lo de dados 
relevantes. Trata-se de uma importante fraude porque é uma mentira ativa, oriunda 
não de uma reação instintiva, mas da intenção de esconder a verdade. [...] A 
autocensura é um crime intelectual com autoria, um ato pessoal de fraude, mesmo 
quando ordenado pela empresa jornalística. [...] a mídia reagiu como um aparelho 
ideológico do Estado...  (KUCINSKI, 1998,  p. 51).  

 

  Claudio Zappe diz que o que era para ser criticado o era feito, mas jamais ferindo a 

imagem do governo. Tal medida conseguiu diminuir a intervenção dos militares no 

agendamento25 da emissora, pois a programação era moldada conforme as ordens do AI – 5. 

Zappe descreve como a direção agia para desvincular a imagem da Guarathan ao PTB e a 

qualquer posição política: 

 

Como era um regime de exceção, evidentemente que havia um controle das coisas 
que iam ao ar. E como eu particularmente sempre achei que a lei deve ser cumprida, 
aquilo que era determinado a gente fazia. O que era proibido divulgar a gente não 
divulgava, até porque era um regime de exceção e como uma rádio é uma concessão 
do governo, então a gente tem que seguir os parâmetros. [...] Não me recordo de 
problemas maiores que a rádio teve...  
 

 E assim agiu a Rádio Guarathan de 1972 até o fim da ditadura militar. Zappe afirma 

que a cada aviso do exército, os funcionários eram chamados em reunião para que acatassem 

as ordens. Qualquer informação que pudesse ir contra a política vigente teria de passar pela 

direção, que fazia o papel do censor. O radialista conta como eram feitos os procedimentos na 

rotina de da redação da emissora: 

 

...A gente informava todos os funcionários como que tinham que proceder. Quando 
houvesse alguma notícia duvidosa, os funcionários traziam para a direção que 
analisava se podia colocar ou não. Então com este cuidado que a gente teve, nunca 
tivemos problema. [...] Essas notícias em nível estadual e nacional, elas eram, e até 
hoje pode-se dizer que são, ou copiadas ou escutadas através das rádios Gaúcha ou 
Guaíba26, cujas emissoras já tinham o cuidado de não ferirem a legislação de 
exceção da época. [...] Eu e o (Luiz Carlos) Cozer, que estávamos dirigindo a rádio, 
a gente tomava muito cuidado e se reunia muito com os funcionários pra evitar que 
de repente a rádio pudesse ser punida. [...] Comentário político existia, só que a 
gente autorizava um comentário político por pessoas que tinham o cuidado também 
nesse aspecto. Não dava para deixar qualquer pessoa num regime de exceção estar 
ocupando um microfone. [...] Nós mesmos dentro da rádio procurávamos trabalhar 
dentro daquele regime de exceção. 
     

  Luiz Carlos Cozer confirma o fato: “A idéia era desfazer a antiga imagem da rádio 

(vinculada ao PTB). [...] A polícia mandava um fonograma dizendo que não era para divulgar 

                                                           
25 Agendamento, da teoria do Agenda Setting, é um tipo de efeito social da mídia que compreende a seleção, 
disposição e incidência de notícias sobre os temas que o público falará e discutirá. 



a notícia tal e tínhamos que acatar. Por isso nunca deu problema conosco.” O radialista ainda 

afirma que muitas notícias sobre prisões e tortura foram omitidas pela direção na época do AI 

–5.   

   Mesmo acatando as regras do Ato, Zappe reconhece que havia funcionários que nem 

sempre seguiam o que era determinado pela direção. O radialista, que prefere não citar nomes, 

admite que estes que defendiam idéias diversas ao regime militar nos microfones, eram 

alertados pela própria direção da Guarathan: 

 

Mesmo assim nós tivemos jornalistas que não seguiram as regras e eles, de certa 
forma, também colaboraram para que, mais cedo talvez do que se imaginasse, viesse 
o regime democrático. Dentre os funcionários poderia haver A ou B que não 
pensassem de acordo com aquele momento que era um momento de cuidados, e que 
de repente pudesse se servir do microfone para estar colocando por exemplo, 
notícias que pudessem trazer transtorno para a própria emissora. A gente chamava o 
funcionário de forma amena e dizia: ‘olha, nós estamos numa situação em que esse 
tipo de notícia pode trazer transtorno para rádio. Vamos então evitar, não vamos 
colocar essa notícia.’ E assim a gente fazia. 

 

  Durante os nove anos restantes do AI – 5, a Guarathan não sofreu intervenções 

significativas do governo diante da isenção política adotada. Fato que foi fundamental na 

recuperação de seus anunciantes e do lucro da empresa. Os empresários já não eram 

ameaçados e, sem receio, voltaram a patrocinar a programação. Com isso, a situação jurídica 

ficou resolvida em 1974, quando o canal de concessão foi renovado por dez anos. A situação 

financeira se resolveu com o parcelamento da dívida da Previdência Social junto ao 

Ministério das Comunicações. Tamanha era a pendência, que a direção a quitou em cem 

prestações durante oito anos e quatro meses. “Havia vinte funcionários com pendências na 

Justiça do Trabalho. Não pagavam luz, não pagavam água, não tinha telefone, não pagavam 

Imposto de Renda [...]. Depois fomos recuperando”, recorda Cozer.  

  Com a situação financeira em dia, a rádio pode recuperar a qualidade jornalística aos 

poucos. Depois de pagar as dívidas, o próximo passo foi a renovação do quadro de 

funcionários. Quase todos os empregados foram demitidos, pois, segundo Cozer, havia a 

suspeita de muitos terem sido integrantes do Grupo dos Onze27. O objetivo era tirar da 

Guarathan todos que tinham qualquer vinculação política. Porém, Jaime Medeiros Pinto, 

diretor-superintendente da emissora, já havia sido deputado pelo PTB, mas Cozer garante que  

                                                                                                                                                                                     
26 Emissoras de rádio de Porto Alegre  
27 O Grupo dos Onze consistia na organização de grupos de onze companheiros, liderados por Leonel Brizola, 
em novembro de 1963. Os integrantes obtinham informações sobre hábitos, horários, tempo de percurso entre a 
casa e o quartel, de oficiais militares, com o objetivo de prendê-los em caso de tentativa de golpe militar. 
 



o ex-político nunca misturou questões partidárias à postura editorial da rádio.  

   O AI – 5 foi revogado em outubro de 1978 e a emissora voltou a deslanchar com uma 

programação variada, como nos primeiros anos de existência.  

 

3.6 A ABERTURA POLÍTICA E A ATUAL POSTURA EDITORIAL DA EMISSORA 

 

  A partir das novas leis da Constituição de 1988, as emissoras de rádio ficariam sob 

normas baixadas pelo Ministério das Comunicações  e da Lei de Imprensa em vigor.   Os 

novos ares na política brasileira começaram a contribuir para que a imprensa, de um modo 

geral, voltasse a cumprir plenamente seu papel social, resgatando a qualidade das informações 

prestadas à população. No caso da Guarathan, Luiz Carlos Cozer acredita que também houve 

essa evolução. 

   Hoje, a Rádio Guarathan tem na maior parte da programação radiojornais. Cozer 

define a atual postura editorial da emissora como conservadora. O diretor diz que o perfil 

adotado nada tem a ver com a época do AI - 5 e que a ditadura militar não deixou resquícios 

no jornalismo veiculado atualmente. O objetivo, segundo Cozer, é fazer um jornalismo o mais 

neutro possível, que, para ele, é tomar medidas como: evitar críticas à administração pública 

do município, independente de partido político que esteja a frente da prefeitura ou na 

presidência do legislativo, e não divulgar nomes de envolvidos em ocorrências policiais antes 

de serem condenados. O jornalista diz que cada funcionário tem responsabilidade pelas 

informações publicadas e que devem seguir as normas da empresa. “Não é qualquer um que 

pode falar aqui o que bem entende. Tem de ter comando na empresa. Não estamos aqui para 

criticar e sim para informar”, afirma Cozer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa se propôs a observar o funcionamento da Rádio Guarathan durante o 

período de vigência do Ato Institucional no 5 (AI-5), que instaurou legalmente ações extremas 

de repressão aos cidadãos e às instituições que não cumprissem a ordem estabelecida.  

O objetivo principal deste trabalho, que questionava sobre a influência das medidas do 

AI-5 sobre a Guarathan, foi alcançado a partir dos relatos dos entrevistados. Os depoimentos 

que resgatam detalhadamente episódios da rádio no período confirmam a atuação da censura 

sobre jornalismo da Guarathan, no primeiro ano do Ato, quando funcionários identificados 

com ideais do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), principalmente a direção, estavam à 

frente da emissora e não temiam se manifestar  contra o regime. Pela posição declarada, a 

rádio acabou sofrendo drásticas conseqüências, como a decadência da qualidade na 

programação e desestruturação financeira, chegando ao ponto de ser vendida para sócios que 

nada tinham a ver com o espírito de luta pela democracia dos fundadores.  

A partir de então, o objetivo dos novos sócios foi recuperar financeiramente a 

emissora. Foi possível verificar que o custo foi alto para o jornalismo, que teve de ser podado 

pelos próprios diretores para enquadrar-se nas regras do AI-5. Neste aspecto, também 

comprovou-se que existiu a autocensura dentro da Guarathan, o que ajudou no 

restabelecimento econômico da emissora, que passou a ser cúmplice do Estado autoritário.  

 É importante destacar que durante o AI-5 a crise da Rádio Guarathan chegou a seu 

ápice, mas que as leis do ato não foram determinantes para que a decadência ocorresse, tendo 

em vista que as ações censórias e a perseguição, inclusive a destruição dos estúdios, já vinham 

ocorrendo desde 1964. O que se pode afirmar é que o cumprimento das ordens do AI-5 sobre 

a emissora foi o último elo que faltava para que se iniciasse uma nova fase na história da 

rádio.   

Por fim, é possível concluir que a ditadura, de um modo geral, foi decisiva na 

trajetória histórica da Guarathan, que até então não havia sido objeto de estudo sob este 

aspecto mais detalhado de um período específico. E que após 1964, o jornalismo da emissora 

nunca mais foi o mesmo.  
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ANEXO A- Certidão do exército e declarações comprovando que 
 José Salamoni foi preso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B- Texto completo do AI- 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C- 1.ª ata da rádio Guarathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D- Artigo de José Salamoni escrito para a rádio Guarathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E- Documentos de vendas das ações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F- Certificado de regularidade da situação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G- Diploma concedido a Brizola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H- Reportagem do Jornal A Razão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I- Certidão do incêndio da rádio Guarathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J- CD com depoimentos  


