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RESUMO 

Analisaremos no presente artigo, como a Ditadura atuou no rádio nas cidades 

interioranas, as quais possuíam alguma diferença do fervor político da capital e tinham 

meios de comunicação ainda modestos, com programações voltadas para a população rural. 

Tendo como objeto de estudo a cidade de Petrolina-PE e a rádio A voz do São Francisco – 

Emissora Rural, presente a mais de quarenta e oito anos na região do Vale do São 

Francisco. Essa escolha justifica-se na importância de entender o impacto da Ditadura Civil 

Militar no rádio em uma cidade do interior pernambucano, esclarecendo a ideia dos 

cenários tumultuosos relatados em alguns livros, mas que em sua maioria só possuem 

parâmetro nas capitais do Brasil.  
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INTRODUÇÃO 

 

Após o Golpe de 1964, o cenário político brasileiro mudou completamente, os militares da 

linha dura que assumiram o governo, na época dito provisório, e se concentraram em 

informações transmitidas pela mídia e trataram logo no 1º dia de censurar diversas 

programações. O repórter Esso, noticiário de grande prestígio do período, não foi ao ar nos 

primeiros horários da manhã, outras rádios chegaram a passar semanas com a programação 

interrompida (MELO, 2007). A comunicação, essencial no processo de divulgação de ideias 

e informações, foi calada em um dos dias mais importantes da história brasileira, e essas 

vozes interrompidas ainda iriam se calar diante de muitos fatos dos mais de vinte anos de 

Ditadura Militar no país, 
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DITADURA MILITAR E A CENSURA AO RÁDIO E TV 

 Muitos foram os acontecimentos que marcaram a década de 60 no Brasil e no 

mundo. O cenário mundial enfrentava a chamada Guerra Fria, os Estados Unidos 

começavam a se consolidar como única potência e no Brasil um homem com ideais 

trabalhistas se tornava presidente, João Belchior Marques Goulart (ASSIS, 2006). 

Jango, como era conhecido, se retirou do país e deixou o cargo em 1964, para evitar uma 

guerra civil com os militares, os quais no dia 1º de Abril assumiram o governo e ocuparam 

diversos meios de comunicação, todos eles censurados em suas primeiras horas. O espanto 

dos comunicadores só não foi maior do que o da população, que além de não entender 

muito bem o que estava acontecendo também não possuía as informações já rotineiras do 

rádio, jornal e televisão. 

  O Repórter Esso, tradicional informativo do rádio na época, não foi ao ar na sua 

primeira edição. O locutor Fábbio Perez¹ relatou que ao chegar à redação encontrou 

militares anunciando que tudo se encontrava sob censura, e mesmo com inúmeras ligações 

de ouvintes preocupados, o programa só foi ao ar na sua segunda edição. O Repórter Esso 

gozava de muito prestígio com a população e procurou não incomodar os militares, já 

outros programas tanto do rádio como da televisão não conseguiram permanecer por muito 

tempo após o regime instalado em 1964, como relata Luciano Klockner (2008).  

 Na televisão o “Jornal de Vanguarda”, ganhador do prêmio internacional “Ondas”, 

modificou o telejornalismo da época por seu estilo dinâmico e inovador, mas não resistiu à 

pressão do governo, o qual exigia a leitura das notícias na íntegra, sem a crítica jornalística 

realizada pelo telejornal (refer). Seus produtores decidiram acabar com o projeto, já que o 

mesmo estava se afastando dos propósitos iniciais. 

 Os veículos de Comunicação que sobreviveram aos anos de censura- prévia até o 

fim, tiveram que se adequar as restrições impostas pelo governo sobre o conteúdo 

veiculado. As programações e noticias eram avaliadas por um censor, ou a “voz da 

censura”, “de ordem superior”, “cumpridor de ordem” como ficaram conhecidos, esses que 

ligavam para as redações pedindo o cancelamento da divulgação de determinada notícia ou 

matéria, as emissoras atendiam a decisão, já que o governo se contrariado poderia caçar a 

concessão das rádios e retirar a programação televisiva do ar.  

 O rádio considerado um veículo de massa ocupava com a televisão o papel de 

grande divulgador das músicas da época, autores escreviam as letras e o órgão da censura 

dizia se autorizaria ou não a sua veiculação, se permitida logo essa música estaria nas rádios 
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de todo o Brasil. Artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Geraldo Vandré, 

tiveram suas músicas censuradas pelos militares por não condizer com a lei estabelecida ou 

ferir a imagem do país, das mulheres, do Presidente, entre outros argumentos. 

 Músicas de cunho político só iriam ao ar se fossem elogiosas ao Estado, caso 

contrário seriam vetadas. Nesse cenário, muitos artistas foram para o exílio, por vontade 

própria ou não e alguns conseguiram gravar canções “mascaradas” que criticavam o 

governo. Outros autores também criticaram a ditadura e acabaram não sendo presos, ao 

exemplo do poeta Patativa do Assaré nos seus versos a respeito do Golpe Militar: “Com 

atenção eu apelo/Para o supremo Juiz/Por causo de um só castelo/Nunca mais Castelo eu 

fiz/ (...) Me prometeu um tesouro/ Todo lindo e todo franco/ E em vez de um castelo de 

ouro/ Me deu um Castelo Branco”. 

Assim, os anos de ditadura mesmo com o desenvolvimento técnico trazido para o 

Brasil, impuseram restrições e punições severas aos meios de comunicação, as quais 

mudaram definitivamente o modelo do jornalismo no rádio e TV do país, dando inicio a 

preocupação com a notícia em si, sem o caráter opinativo e pessoal utilizado anteriormente. 

Esses veículos por dependerem de licitações governamentais para funcionar tinham mais 

restrições administrativas em sua programação. O medo da punição, para a empresa ou dos 

próprios profissionais era o impulsionador da censura – prévia, que durou anos do regime 

militar, até a abertura lenta, gradual e segura iniciada pelo Presidente Ernesto Geisel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Radialista do “Repórter  ESSO” em 1964, citado por José Marques de Melo em Sindrome da Mordaça: A Maldição da 

Censura no Brasil, 2007. 
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FUNDAÇÃO EMISSORA RURAL – A VOZ DO SÃO FRANCISCO 

Localizada em Petrolina-PE, a rádio teve há pouco tempo seu nome alterado para A 

Voz do São Francisco – Emissora Rural AM 730, uma mudança singela no nome, mas com 

diferença considerável na programação que se tornou mais interativa, trazendo mais 

informações jornalísticas, esportivas e culturais, segundo a própria divulgação feita pela 

emissora.  

Inaugurada no dia 28 de Outubro de 1962, por seu idealizador e fundador, o Bispo 

Dom Antônio Campelo De Aragão, a rádio se localiza ao lado da igreja Catedral e como 

obra da diocese de Petrolina agia como instrumento de evangelização e humanização da 

população. Dom Antônio Campelo teve muitas dificuldades para conseguir a concessão da 

emissora, o que levou anos de empenho para conseguir levar transmissão radiofônica às 

cidades do interior, entre elas: Petrolina, Caicó e Cajazeiras. 

Entre outras programações da época, destacaram-se o programa Cílios da Catedral, 

o qual relatava os acontecimentos da igreja durante a semana, O Grande Jornal, apresentado 

domingo à noite depois do futebol, trazia os principais fatos da semana, e o programa MEB 

– Movimento de Educação e Base, o qual objetivava a alfabetização do sertanejo que não 

teve oportunidades de aprender a ler e escrever na infância. 

Logo ao entrar no 1º andar da emissora, nos deparamos com um quadro do artista 

plástico petrolinense Celestino Gomes, o qual traz um menino pobre do sertão com um 

rádio na mão - naquela época aparelhos de rádio eram distribuídos nas regiões mais pobres - 

e uma senhora cega que escuta o rádio com atenção e recebe informações de lugares 

diferentes do que ela vive, simbolizando o apego e a importância do rádio para os 

sertanejos. Em uma sala da emissora a obra que chama atenção também pertence ao pintor e 

traz um vaqueiro – exemplo do tipo de ouvinte – escutando o rádio a luz do candeeiro e 

escrevendo suas primeiras palavras, a obra de Celestino se refere ao programa MEB da 

rádio, como relatou Luiz Alberto ², funcionário da rádio há mais de trinta anos.   

 

 

 

 

 

 

² Entrevista concedida no dia 12/09/2011 pela manhã, na sede da Emissora. 
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Hoje, a rádio A Voz do São Francisco possui como slogan “Todo dia a gente abre 

nossos microfones para sua voz!” e uma programação atual com jornalistas conhecidos na 

cidade, programas de música e católicos. Não se desvencilhando da proposta inicial, a 

diocese e os padres continuam gerindo a emissora e têm Jesus como grande comunicador.  

 

CONSEQUÊNCIAS DO GOLPE MILITAR DE 1964 NA FUNDAÇÃO EMISSORA 

RURAL 

 

Entre os programas da Fundação Emissora Rural em 1964, muitos sofreram censura 

direta dos órgãos oficiais. Os programas musicais receberam “orientação” de não vincular 

certas músicas, entre elas muitas do cantor e compositor Geraldo Vandré. Os jornalistas 

deviam transmitir a noticia de forma clara e precisa não indo contra o regime instaurado e 

incitando os ouvintes, locutores como o petrolinense Carlos Augusto Amariz sentiram de 

perto essas determinações. O programa MEB – Movimente de Educação e Base, criado 

pelos Bispos da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - como forma de 

educar a população analfabeta por meio de escolas radiofônicas, foi o maior alvo da censura 

nessa e em outras rádios do interior.  

O programa visava levar a educação cristã e escolar às populações mais distantes, 

carentes de boas condições de estudo. Inicialmente o projeto previa a duração de cinco anos 

e tinha parceria com o Governo Federal. Alguns dos objetivos do programa de educação de 

base eram executar a formação moral, cívica, a alfabetização, educação sanitária, iniciação 

profissional, entre outras propostas. O argumento chave desse programa era levar outra 

realidade ao ouvinte, criando um suporte comunitário nessas comunidades, o qual 

objetivava futuramente a diminuição da pobreza e isolamento de algumas regiões, por isso a 

Igreja recebeu apoio e patrocínio do Estado desde 1961, quando foi criado (FÁVERO, 

2004). 

Na Emissora Rural – A Voz do São Francisco em Petrolina, o programa do MEB 

tinha excelente retorno, na época a população recebia aparelhos de rádio que só transmitiam 

a emissora, e criou-se o termo “A hora do rádio” na casa da maioria desses brasileiros. 

Nessa época o rádio já vinha sendo ameaçado pela televisão nas grandes cidades, essa é 

outra característica das transmissões no interior, os interioranos não possuíam ainda acesso 

à televisão, o rádio atuava como único veiculo de informação e educação para essas 

comunidades.  
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Após a instauração do Regime Militar, o programa de educação de base foi 

censurado em todo o país, o programa visava a reação das populações humildes a uma 

educação voltada para as classes dominantes, a partir dessa concepção os militares 

perseguiram integrantes do MEB por todo o país, prestando bastante atenção no que era 

falado pelos professores, algumas pessoas foram presas e outras vigiadas diariamente. 

Alguns programas foram suspensos, e a maioria deles era submetida a uma revisão geral do 

script antes da transmissão ao vivo.  

Devida a distância da cidade de Petrolina da capital Recife, o exército de Salvador 

atuava com mais freqüência na cidade. Segundo os relatos do Supervisor técnico da rádio 

Luiz Alberto, o exercito vinha presencialmente em altas patentes para censurar ou verificar 

os programas “Era uma confusão danada, o exército entrava na rádio e queria ouvir os 

programas já transmitidos e alguns programas não existiam mais...”. Por estar em uma 

região mais afastada, a Emissora Rural às vezes transmitia músicas e noticias proibidas que 

eram verificadas pelos militares somente dias depois, devido a sua localização, longe do 

incendiário clima da censura e resistência das capitais.  

Luiz relembra quando visitava a rádio – era coroinha e acompanhava os padres - e 

presenciou diversas ações do exército na emissora e na cidade. Em uma delas ele relata que 

acompanhou a equipe de reportagem até uma feira livre que acontecia próximo à orla de 

Petrolina, e a cena marcou profundamente a memória do jovem coroinha. “A reportagem 

estava sendo feita, e o exército chegou de repente, tomou o gravador da mão do repórter e 

deixou uma intimação na rádio, com acusação de incitação de massas realizada pelo 

repórter”, Luiz Alberto também comenta que no momento da ação todos que estavam ali 

ficaram muito assustados por presenciar um ato explicito de censura em plena feira livre.  

A rádio A Voz do São Francisco situada ainda na mesma sede, atua hoje como 

veiculo tradicional da cidade, e com seus mais de quarenta e cinco anos, tem uma história 

de superação e doutrina para com os acontecimentos ocorridos no decorrer dos anos, e sua 

fiel população, como diz o slogan da rádio, está sempre convidada a participar e ser ouvida 

por seus profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do contexto das consequências da ditadura no Brasil nas rádios 

interioranas vai muito além desse pequeno Ensaio, e muito além do objeto proposto. Sendo 
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necessária intensa pesquisa nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para um diagnóstico 

mais preciso. Na análise feita, só foram consideradas relatos de livros, artigos já prontos e 

uma entrevista. 

Essas debilidades do ensaio dão margem a escritas futuras que podem abordar a 

temática de maneira geral, buscando enfoque nas rádios instaladas em pequenas cidades e 

como a censura agiu e o que deixou de legado nessas emissoras e nas populações. 

Levando em conta a importância do rádio na época, ele se torna meio essencial para 

o estudo das restrições instauradas após 1964, obtendo através de relatos e gravações, como 

se encontrava o clima político dentro e fora das cabines dos radialistas, que como o repórter 

Esso fizeram história ao relatar em tom grave e preciso os mais marcantes fatos da história.  
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