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RESUMO

O artigo tem o prop�sito de resgatar algumas edi��es das cerim�nias de entrega do Pr�mio 
Esso e seu papel como espa�o de contesta��o do poder no contexto da ditadura militar, a 
despeito do processo de esvaziamento do debate pol�tico na imprensa. Analisamos a 
participa��o dos jornalistas Lu�s Edgar de Andrade, Carlos Chagas e Raimundo Rodrigues, 
que usaram as solenidades como f�rum para denunciar a viola��o de direitos humanos, a 
censura e a falta de liberdade de imprensa no Brasil. A abordagem de temas sens�veis aos 
militares nos discursos dos premiados levou o governo a adotar estrat�gias de intimida��o 
junto aos patrocinadores do concurso para constru��o do consenso e idealiza��o de uma 
sociedade livre de conflitos. Este trabalho procura complementar outros estudos de 
identidade jornal�stica a partir da fluida rela��o entre imprensa e Estado autorit�rio.

PALAVRAS-CHAVE: Autoridade jornal�stica; identidade; imprensa

Introdu��o

Em 13 de dezembro de 1968, o locutor da Ag�ncia Nacional Alberto Curi, tendo ao 

seu lado o ent�o ministro da Justi�a, Lu�s Ant�nio da Gama e Silva, faz a leitura, em rede 

nacional de televis�o, do Ato Institucional n� 5, o mais violento de todos os atos 

institucionais editados durante a ditadura militar no pa�s. O gesto que representou o 

recrudescimento da repress�o pol�tica e restringiu ainda mais as liberdades individuais no 

Brasil causou forte impacto no campo jornal�stico. Profissionais de imprensa foram presos 

ou intimados a depor e algumas reda��es, invadidas por for�as militares. Jornais tiveram 

edi��es inteiras apreendidas. A baixa representatividade de reportagens de contornos mais 

nitidamente pol�ticos na imprensa brasileira durante a ditadura esteve associada a uma 

problem�tica temporal: o controle governamental exercido atrav�s de diferentes 

instrumentos de coer��o e intimida��o. Algumas publica��es passaram a ser alvo de 

censura pr�via, enquanto outras aderiram a uma pr�tica de autocensura, optando naquele 

momento por permanecer pr�ximo �s cercanias do poder.

1 Trabalho apresentado no GP Hist�ria do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunica��o, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ci�ncias da Comunica��o.
2 Professor adjunto do curso de Jornalismo do Departamento de Comunica��o Social da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e doutor em Comunica��o e Cultura pelo Programa de P�s-Gradua��o da Escola de Comunica��o (ECO-UFRJ). E-
mail: castilhorio@terra.com.br. 
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Se os instrumentos de controle da produ��o noticiosa limitaram e causaram preju�zos 

� autonomia do jornalista durante a ditadura, as cerim�nias de entrega do Pr�mio Esso n�o 

se enfraqueceram como espa�o de constru��o de uma dada identidade profissional 

caracterizada por um discurso denunciador contra o poder pol�tico. Em algumas edi��es do 

concurso, no contexto da ditadura militar, os premiados utilizaram o evento como tribuna 

para denunciar a viola��o de direitos humanos e criticar a censura e a falta de liberdade de 

imprensa. As solenidades se constitu�ram como f�rum de discuss�o, espa�o para os 

profissionais tornarem p�blico o que n�o podia ser divulgado no notici�rio. 

As cerim�nias de premia��o, na avalia��o do jornalista Ruy Portilho, atual 

organizador do Pr�mio Esso, serviram como uma “janela onde a censura n�o se 

manifestava”. Ele complementa: “E quando a censura era t�o forte que o Pr�mio Esso 

praticamente n�o tinha o que premiar, existia uma pequena janela nos almo�os de 

premia��o onde o premiado tecia duras cr�ticas � censura, duras cr�ticas ao regime”3.

O Vietnã brasileiro

Ex-correspondente na Fran�a do Jornal do Brasil, onde tamb�m foi editor da se��o 

Internacional, Lu�s Edgar de Andrade passou o ano de 1968 cobrindo a guerra do Vietn�. 

Viajou por conta pr�pria com o dinheiro que recebeu de indeniza��o ap�s ser demitido do

jornal. Em dezembro de 1969, era o principal homenageado no almo�o realizado no Hotel 

Gl�ria, no Rio de Janeiro, durante a cerim�nia de entrega do Pr�mio Esso. Lu�s Edgar 

venceu o concurso com uma mat�ria sobre a psican�lise, publicada na Última Hora. Longe 

dos campos de batalha de Khe Sanh, onde esteve no fim da ofensiva de Tet, no Vietn�, o 

rep�rter recordou, no discurso de agradecimento, os momentos vividos por ele num outro 

tipo de guerra que tamb�m p�de testemunhar no Brasil:

“Certa noite de fevereiro do ano passado, eu estava em Da Nang no Vietnan do Sul. 
Ia partir na manh� seguinte para a base de Khe Sanh, cercada naquela ocasi�o pelas 
for�as vietcongs. Um velho correspondente de guerra americano me disse: ‘Meu 
chapa, ainda que viva cem anos, voc� n�o esquecer� o inferno de Khe Sanh. Pois eu 
digo a voc�s: esqueci Khe Sanh. No entanto, ainda que viva cem anos, jamais 
esquecerei os gritos que ouvi na noite de 14 para 15 de agosto de 1969 na cela de 
uma pris�o brasileira”4

3 Entrevista concedida ao autor em 03/11/2009,
4 Trecho do discurso de Lu�s Edgar de Andrade no Hotel Gl�ria, durante em solenidade de entrega do Pr�mio Esso, 
dezembro de 1969.
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Ele preparou o discurso na m�quina de escrever Olivetti, na qual tamb�m redigira a 

mat�ria sobre a psican�lise, poucos dias antes da solene cerim�nia. Foi uma leitura breve, 

pausada, de apenas duas laudas, mas o teor duro da mensagem refletia o clima tenso do 

ambiente. Ao final da sua apresenta��o, dirigiu-se aos convidados com as seguintes 

palavras:

“Meus amigos, eu dedico este pr�mio a todos os jornalistas que estiveram 
encarcerados inocentemente neste ano de ‘apagada e vil tristeza’. S�o Mateus, 
evangelista, um dos melhores rep�rteres que eu conhe�o, j� dizia: ‘bem aventurados 
s�o aqueles que sofrem persegui��o por amor da justi�a”5

Lu�s Edgar foi preso numa manh� de domingo no restaurante do Hotel Dan�bio, em 

S�o Paulo, onde estava hospedado. Chegara na manh� de quinta-feira para conhecer melhor 

a cidade, pois come�aria a trabalhar na revista Realidade. Ao mesmo tempo, estava � 

procura de um apartamento para alugar. Lembrou de Jorge Miranda Jord�o, um amigo que 

fazia o caminho inverso. Miranda Jord�o, jornalista da Folha da Tarde que se mudara para 

trabalhar com Samuel Wainer na Última Hora no Rio, tinha um apartamento no Largo do 

Arouche, regi�o central da cidade de S�o Paulo. Os dois haviam se encontrado, por acaso, 

na semana anterior � viagem de Lu�s Edgar, ocasi�o em que Miranda Jord�o ofereceu-lhe o 

apartamento. Na manh� dquele domingo, Lu�s Edgar ligou ent�o para falar com o colega, 

que estava morando num apartamento na Rua General Glic�rio, no bairro das Laranjeiras, 

Rio de Janeiro. Do outro lado da linha, estava um agente do Dops e outros policiais que 

invadiram o im�vel. 

Tr�s horas depois, no restaurante do Hotel Dan�bio, dois agentes das for�as de 

seguran�a perguntaram-lhe: “O sr. � o Lu�s Edgar?”. Ao receberem a confirma��o, deram a 

ordem de pris�o. Lu�s Edgar recorda que o restaurante n�o estava cheio. Havia apenas 

algumas vencedoras de concursos estaduais de miss, hospedadas ali para participar de um 

desfile da Fenit, organizado pela ind�stria t�xtil de S�o Paulo. “N�o tinha a menor ideia dos 

motivos pelos quais estava sendo preso. S� mais tarde, num exerc�cio de racioc�nio, 

descobri porque me prenderam”6. 

As raz�es que levaram as for�as policiais a prender o rep�rter em S�o Paulo tinham 

rela��o com um assalto � ag�ncia do Banco Nacional no bairro de Br�s de Pina, sub�rbio do 

Rio de Janeiro, ocorrido na quinta-feira anterior. Lu�s Edgar n�o tinha rela��o com 

5 Idem
6 Entrevista concedida ao autor em 27/10/2009 no Rio de Janeiro.
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organiza��es clandestinas, mas conhecia Flavio Tavares, um dos participantes do assalto. 

Esse, por sua vez, tamb�m era amigo de Miranda Jord�o e tinha uma c�pia da chave do 

apartamento na Rua General Glic�rio, em Laranjeiras. “Depois do assalto, o Fl�vio 

escondeu nesse apartamento as armas e o dinheiro da a��o em Br�s de Pina. Quando ele foi 

preso, descobriram que tudo estava escondido l�, no apartamento da General Glic�rio”, 

explica o jornalista, atribuindo a pris�o a uma infeliz coincid�ncia7. O assalto ocorreu pela 

manh�, aproximadamente no mesmo hor�rio da sua viagem para S�o Paulo.          

Ap�s a abordagem no Hotel Dan�bio, Lu�s Edgar foi levado para o batalh�o da 

Pol�cia do Ex�rcito (PE) em S�o Paulo, onde permaneceu por mais de 24 horas, e 

transferido no dia seguinte para as depend�ncias da PE do bairro da Tijuca, no Rio de 

Janeiro. Ainda em S�o Paulo, sofreu agress�es, choques el�tricos e humilha��es no “pau-

de-arara”8. 

As sess�es de tortura foram aplicadas entre os dias 14 e 15 de agosto, como 

mencionou Lu�s Edgar em seu discurso na entrega do Pr�mio Esso. O jornalista ficou preso 

por mais dez dias. No Hotel Gl�ria, poucos meses depois, em dezembro de 1969, ele relatou 

a experi�ncia do c�rcere e defendeu a liberdade de imprensa para uma plateia que tinha 

entre os convidados um representante do governo, segundo ele um tipo de “porta-voz” da 

�rea de comunica��o da Presid�ncia da Rep�blica. “N�o fui preso depois da cerim�nia, mas 

os jornais receberam instru��es para n�o mencionar o discurso”9. Os jornais brasileiros 

seguiram a orienta��o do governo. O per�odo era de forte repress�o pol�tica, mas a imprensa 

estrangeira, como o ingl�s The Guardian e a ag�ncia France Press, divulgou as declara��es 

do rep�rter. Mais tarde, Lu�s Edgar teve sua atitude reconhecida pela Anistia Internacional.

Sem desqualificar as reportagens que escreveu sobre a psican�lise, Lu�s Edgar 

reconheceu que “o pr�mio foi dado a uma mat�ria bem feita num ano em que havia uma 

limita��o muito grande em cobrir os assuntos realmente mais importantes”10. Na pr�pria 

cerim�nia de premia��o, o homenageado havia citado trecho do discurso de Zuenir 

Ventura, que atuou como relator da comiss�o julgadora em 1967: “O melhor jornal 

brasileiro, hoje, seria feito n�o com o que se publica, mas com o que se deixa de publicar”, 

afirmara Ventura, durante almo�o de entrega do pr�mio no Hotel Gl�ria, na ocasi�o.

7 Idem
8 M�todo de tortura em que o corpo da v�tima, com os punhos e p�s amarrados, fica pendurado a uma certa dist�ncia do 
ch�o e que serve para a pr�tica de outros tipos de agress�es, como palmat�ria e afogamento.
9 Entrevista concedida ao autor em 27/10/2009 no Rio de Janeiro.
10 Idem
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A s�rie jornal�stica sobre a psican�lise foi publicada no formato de s�rie pela Última 

Hora entre 17 e 30 de julho de 196911. As ra�zes da psican�lise, as diferentes correntes no 

Brasil, as principais queixas entre homens e mulheres, o perfil dos analistas, a dura��o do 

tratamento, os custos para o paciente, as opini�es sobre a efic�cia da psicoterapia de grupo, 

a posi��o da Igreja e a exist�ncia de outros tratamentos, como a reflexologia, comp�em o 

amplo painel de assuntos levantados em 10 reportagens pelo rep�rter de UH. Durante tr�s 

meses de apura��o, o pr�prio rep�rter passou a fazer an�lise, descrevendo, em tom 

autobiogr�fico, a sua experi�ncia e os di�logos travados com os profissionais. Entrevistou 

tamb�m mais de 50 pessoas, entre personalidades, psicanalistas e pessoas comuns.

O tema ainda era considerado tabu na sociedade. Muitas fontes s� concederam 

entrevistas sob a condi��o de n�o serem identificadas. N�o era incomum, diante da 

desinforma��o e preconceito que ainda cercavam a doutrina de Freud no Brasil, os 

pacientes serem taxados de “loucos”.

Nas cerimônias de premiação, o impublicável    

Os momentos de maior confronto e contesta��o do campo jornal�stico em rela��o ao 

pol�tico podem ser observados em outras solenidades em reconhecimento aos jornalistas 

premiados do programa da Esso. Foi o que aconteceu em 21 de dezembro de 1970 durante a 

solenidade de entrega do pr�mio para o jornalista Carlos Chagas, de O Globo. Ele 

conquistou a premia��o na categoria principal com a s�rie de reportagens “113 dias de 

ang�stia – impedimento e morte de um presidente” sobre os �ltimos dias do presidente 

Costa e Silva no poder, de 26 de agosto de 1969, quando um acidente vascular agravou seus 

problemas de sa�de, at� a sua morte em 17 de dezembro do mesmo ano. A doen�a do 

militar desencadeou um conturbado processo de sucess�o presidencial, que confirmaria, em 

outubro de 1969, o nome do general Em�lio Garrastazu M�dici, comandante do III Ex�rcito 

no Rio Grande do Sul e ex-diretor do SNI, para a Presid�ncia da Rep�blica.  

A s�rie premiada de O Globo foi publicada entre 07 de janeiro e 06 de fevereiro de 

197012. O texto tem um tom descritivo, pontuado por relatos pessoais do autor, que era 

secret�rio de Imprensa da Presid�ncia da Rep�blica do governo Costa e Silva e, portanto, 

espectador privilegiado dos fatos ocorridos no gabinete presidencial e na resid�ncia oficial. 

11 Posteriormente, a mat�ria foi publicada tamb�m no Jornal da Tarde. 
12 O Estado de S. Paulo, tendo como editor-chefe Oliveiros S. Ferreira, tamb�m publicou naquele ano o trabalho 
produzido por Carlos Chagas em forma de artigos.
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O jornalista realizou pesquisas, fez a checagem de dados e confrontou informa��es para 

produzir o material. No entanto, em muitos casos, n�o foi preciso entrevistar fontes, pois 

boa parte dos di�logos foi resgatada a partir do esfor�o memorial�stico do rep�rter. Ao 

relatar minuciosamente acontecimentos, alguns dos quais n�o presenciou efetivamente, 

refor�a a quest�o da presun��o, que funciona como elemento de valida��o do discurso 

jornal�stico.

Chagas procura narrar a hist�ria cronologicamente, quase como um di�rio. Valoriza 

principalmente suas impress�es, o que p�de constatar ao vivenciar a rotina do presidente, os 

detalhes da fisionomia de Costa e Silva ao adoecer, o ambiente tenso formado em torno da 

sucess�o presidencial e, finalmente, a rea��o que teve diante da morte do seu assessorado. 

Inegavelmente, o trabalho jornal�stico valoriza a biografia do presidente afastado. 

Concomitantemente ao processo de idealiza��o de Costa e Silva, Chagas adotou um 

discurso cr�tico em rela��o aos personagens antagonistas na trama, no caso os ministros 

militares que compunham a Junta Militar e conduziram o presidente M�dici ao poder. A 

s�rie abordou diretamente a quest�o da censura, o mais �spero dos assuntos normalmente 

interditados pelos �rg�os de informa��o. Curioso observar que as mat�rias foram 

publicadas no jornal O Globo, ve�culo de perfil conservador e alinhado historicamente com 

o regime militar, justamente no per�odo de maior repress�o aos �rg�os informativos, entre 

janeiro e fevereiro de 1970. 

Em seu discurso, no sal�o nobre do Hotel Gl�ria, diante de cerca de 200 jornalistas, 

condenou a censura � imprensa e o processo de “subvers�o n�o apenas do jornalismo, mas 

dos princ�pios elementares da �tica e da moral que deveriam reger a sociedade” (Chagas, 

1979, p. 251).

“Nos sistemas totalit�rios, nos regimes de exce��o, da esquerda ou da direita, a 
not�cia nada mais � do que um agente a servi�o do Estado, ou melhor, dos interesses 
e das idiossincrasias dos homens ou dos grupos que em determinado momento 
dirigem o Estado. Torna-se a antinot�cia, pois quando lhe permitem aparecer nas 
manchetes, nas colunas, nos microfones ou nos v�deos, ela reflete o oposto da 
realidade dos fatos, ela invariavelmente traz a meia-verdade, ou at� a mentira 
integral. No entanto, n�o se situam apenas na extrema direita ou na extrema 
esquerda os algozes da not�cia. Especialmente nos pa�ses em desenvolvimento, 
ainda sem estruturas sociais completas, notamos acentuar-se um fen�meno que 
igualmente envolve, torce, viola e degrada a not�cia: a influ�ncia de grupos que 
estabelecem a ditadura de seus interesses e n�o raro transformam os ve�culos e as 
pr�prias not�cias em trampolim para seus objetivos. N�o necessito dar exemplo de 
nenhum dos casos. A realidade est� � vista de todos”13

13 Trecho do discurso de Carlos no Hotel Gl�ria, em solenidade de entrega do Pr�mio Esso, dezembro de 1970. 
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Associando democracia � imprensa livre, Carlos Chagas afirmou que todos os 

jornalistas deveriam lutar pela sobreviv�ncia da not�cia para que pudessem sobreviver como 

profissionais. Criticou tamb�m o processo de autocensura, reafirmando a import�ncia de a 

imprensa assumir uma postura de dignidade e resist�ncia pela manuten��o da liberdade de 

express�o: “que n�o caiba, pelo menos a n�s, jornalistas, qualquer �nus pelo vilip�ndio da 

not�cia. Que outros assumam a tarefa de torcer, inverter, reduzir ou omitir” (Chagas, 1979, 

p. 252). Tal mobiliza��o obrigaria o governo a institucionalizar a censura pr�via no pa�s. 

Reproduzimos a seguir outra passagem do discurso:

“Assistimos, hoje, sen�o � morte, ao menos � enfermidade da not�cia, por inani��o. 
N�s, que somos cultores da not�cia, que dela vivemos e para ela vivemos. Quando a 
not�cia � reprimida, � a n�s que est�o reprimindo. Quando a not�cia � sufocada, � a 
n�s que est�o sufocando. E n�o creio que nos caiba, como classe ou indiv�duos, 
apenas o papel de sufocados e oprimidos. Cabe-nos, companheiros, agora mais do 
que nunca, lutar pela sobreviv�ncia da not�cia – a nossa pr�pria sobreviv�ncia, e da 
sociedade, � qual servimos. Cabe-nos deixar bem claro, ao menos, que ofende a 
liberdade o fato de indiv�duos, grupos ou classes pretenderem situar-se acima e 
al�m da sociedade, acima e al�m das not�cias, imunes a elas mesmo quando as est�o 
produzindo e, com fartura, atos e fatos geradores dessas not�cias. Cabe-nos deixar 
bem claro, ao menos, que ofende a verdade a pretens�o dos que, depois de 
chamarem a si a dire��o e os destinos da sociedade, julgam que seus atos, suas 
querelas, suas crises, seus erros e seus acertos devem permanecer no limbo, sem 
divulga��o, como se n�o dissessem respeito, tamb�m, � sociedade que passaram a 
dirigir”14

O organizador Ruy Portilho relata algumas tentativas de intimida��o dos militares 

contra os patrocinadores ap�s a realiza��o das cerim�nias de entrega do pr�mio. Segundo 

ele, diretores ou gerentes da Esso eram chamados a prestar esclarecimentos numa divis�o 

do Minist�rio do Ex�rcito, em Bras�lia, para explicar porque permitira que os 

homenageados fizessem discursos pol�ticos em eventos organizados pela companhia. No 

in�cio dos anos 1970, a empresa continuou realizando almo�os de confraterniza��o para 

homenagear os premiados, mas retirou do cerimonial a parte dedicada aos discursos.

Apesar da restri��o, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira conseguiu realizar um 

protesto contra a ditadura na cerim�nia realizada pela empresa em 1972 no audit�rio do 

pr�dio da Revista Manchete, no Rio de Janeiro. O fato � pouco conhecido, pois n�o h� 

registros impressos da repercuss�o do ato de Raimundo nos jornais, muito provavelmente 

em raz�o do cerceamento de informa��es pelos �rg�os de censura. Recuperamos o epis�dio 

a partir de depoimentos orais. 

14 Idem
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Raimundo coordenou a equipe de jornalistas que preparou a edi��o especial sobre a 

Amaz�nia, da revista Realidade, vencedora em 1972 do Esso nacional e o de Melhor 

Contribui��o � Imprensa. Em 320 p�ginas, a publica��o, lan�ada em outubro de 1971, 

apresentou temas dos mais diversos: as condi��es de vida dos ribeirinhos e dos moradores 

no interior da mata, o meio ambiente, as inunda��es sazonais, a ca�a e a pesca predat�ria, 

as doen�as t�picas, o turismo, a cultura, a culin�ria, al�m de mitos e hist�ria da Amaz�nia. 

As reportagens tamb�m trouxeram uma ampla abordagem sobre aspectos econ�micos, 

como o extrativismo de castanha e borracha, a agricultura, a pecu�ria, a explora��o das 

riquezas minerais do subsolo, o drama dos garimpeiros, os grandes investimentos previstos 

em infra-estrutura, como a constru��o da Rodovia Transamaz�nica, e a navega��o fluvial.

A edi��o especial mobilizou mais de 20 rep�rteres e fot�grafos. Foram nove meses de 

produ��o, sendo cinco meses de viagem por 131 localidades da Amaz�nia. Partindo de 

Bel�m (PA), a equipe percorreu, segundo dados da publica��o, 1.200 horas de barco e 

184.000 quil�metros de avi�o para a “mais longa, custosa e apaixonada reportagem” de 

Realidade.  

Na cerim�nia de premia��o, sem poder usar o microfone para denunciar as 

arbitrariedades cometidas durante o regime militar, Raimundo distribuiu c�pias do discurso 

aos convidados. Em entrevista ao autor, o jornalista conta que preparou um texto motivado 

pela tortura e morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino, do Jornal da Tarde, por 

integrantes da Opera��o Bandeirantes (Oban), que atuava como pol�cia pol�tica paralela, 

complementando a m�quina de terror do Estado.

“Est�vamos vivendo o impacto daquela morte, que teve uma certa repercuss�o. Os 
detalhes me escapam, mas fizemos um protesto contra a situa��o geral. A 
reportagem era extraordin�ria, mas n�o dizia respeito ao pr�mio em si nem ao 
m�rito. Era um protesto contra a ditadura e dedicamos o pr�mio ao Merlino.”15.

Luiz Merlino fez parte da primeira equipe do Jornal da Tarde, fundado em janeiro de 

1966. Iniciou sua milit�ncia no movimento secundarista e participou ativamente do 

movimento estudantil em 1968, quando ingressou no Partido Oper�rio Comunista (POC). 

Tinha 23 anos quando foi preso em sua casa, na cidade de Santos (SP), em 15/07/1971. Foi 

torturado nas depend�ncias do Destacamento de Opera��es e Informa��es – Centro de 

Opera��es e Informa��es (DOI-Codi) de S�o Paulo e seu corpo entregue � fam�lia em 

20/07/1971. O DOI-Codi era comandado na �poca pelo militar Carlos Alberto Brilhante 

15 Entrevista concedida ao autor, por telefone, em 14/11/2009.
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Ustra. A vers�o oficial informou que ele teria se jogado embaixo de um carro na BR-116, 

na localidade de Jacupiranga (SP), ap�s escapar da escolta que o estaria conduzindo para 

Porto Alegre “para entregar companheiros”. As informa��es sobre a tortura e o assassinato 

de Merlino foram extra�das do livro Dos filhos deste solo – Mortos e desaparecidos 

pol�ticos durante a ditadura militar: a responsabilidade do Estado, de Nilm�rio Miranda e 

Carlos Tib�rcio. Cerca de 800 jornalistas compareceram � missa de 30� dia pela morte do 

jornalista na Catedral da S�, em S�o Paulo, apesar do aparato repressivo montado no local.

O modo como foi conduzido o protesto de Raimundo na cerim�nia de entrega do Esso 

tem relatos desencontrados. Outra vers�o do epis�dio foi apresentada pelo jornalista J� 

Amado, que estava presente na solenidade16. Segundo ele, a mesa era presidida por um 

tenente-coronel da Aeron�utica. Ao ter seu nome mencionado, Raimundo aproximou-se do 

palco, recebeu o diploma e, numa quebra de protocolo, surpreendeu os organizadores ao 

pegar o microfone e fazer um discurso de cerca de 20 minutos denunciando os atos 

repressivos da ditadura contra a revista Realidade. Em seguida, teria relatado o sequestro, 

tortura e assassinato de Merlino, por�m sem citar seu nome, o que comoveu o p�blico. Ao 

terminar o discurso, J� Amado recorda que o jornalista devolveu o diploma ao militar e saiu 

do audit�rio acompanhado da mulher sem dar nenhuma explica��o. 

Na ocasi�o, Raimundo Rodrigues comandava o jornal alternativo Opini�o, um dos 

principais alvos dos censores. O controle no seman�rio se tornou mais ostensivo ap�s a 

edi��o, em mar�o de 1973, sobre a morte de um outro militante pol�tico, o estudante 

Alexandre Vanucchi Leme, de 23 anos, em circunst�ncias semelhantes ao ocorrido com 

Luiz Merlino. Vanucchi tamb�m esteve preso nas depend�ncias do DOI-CODI. O Opini�o

noticiou o caso e fez a cobertura da missa de s�timo dia em homenagem ao estudante.

Depois de algumas estrat�gias de intimida��o do governo junto aos patrocinadores do 

concurso jornal�stico, como a convoca��o de dirigentes da multinacional, e a decis�o da 

empresa de proibir discursos dos premiados nos almo�os de confraterniza��o, a organiza��o 

passou a promover cerim�nias pequenas e informais nas pr�prias reda��es onde atuavam os 

jornalistas ganhadores, tirando o car�ter solene do evento. De 1974 a 1977, a entrega do 

pr�mio foi realizada com esse formato na sede dos jornais.

Conclusão

16 E-mail do jornalista J� Amado enviado ao autor em 02/07/2012.
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O contexto da ditadura militar marcou um processo de esvaziamento do debate 

pol�tico na imprensa brasileira, com o cerceamento do conte�do noticioso atrav�s da pr�tica 

da censura e da autocensura. Isso n�o significa dizer que houve um processo por completo 

de despolitiza��o dos profissionais de imprensa, visto que a quest�o ideol�gica estava 

presente nos anos 1960 e 1970 e o Estado como “inimigo” ainda animava um esp�rito 

contestador dentro das reda��es. 

Algumas solenidades de entrega do tradicional concurso se constitu�ram em f�runs, 

espa�os de constru��o de autoridade, onde os jornalistas publicamente condenavam a 

censura e exigiam a restitui��o da liberdade de imprensa. O hist�rico discurso em 1969 do 

jornalista e preso pol�tico Lu�s Edgar de Andrade, denunciando a viola��o dos direitos 

humanos, foi reconhecido pela Anistia Internacional, mas a divulga��o foi vetada nos 

jornais brasileiros. As cr�ticas ao regime militar tamb�m marcaram o tom dos discursos em 

outras cerim�nias de premia��o.

O exame dessas quest�es demonstra que o jornalismo brasileiro � muito heterog�neo 

em torno do seu papel funcional e ideol�gico. H� uma pluralidade de pap�is exercidos pelos 

produtores de not�cias. As identidades s�o organizadas dentro de um permanente processo 

de intera��o e interc�mbios sociais, estabelecendo, de acordo com os processos hist�ricos, 

novas rela��es de poder.

Alguns autores abordaram em suas pesquisas a atua��o multifacetada da imprensa 

durante os 21 anos de vig�ncia do regime militar no Brasil (1964-1985). Ao longo deste 

per�odo, a rela��o entre o campo jornal�stico e o campo pol�tico foi marcada por 

aproxima��es e distanciamentos. Este artigo procura complementar, atrav�s da an�lise das 

cerim�nias de premia��o do programa da Esso, outros estudos de identidade jornal�stica a 

partir da fluida rela��o entre imprensa e Estado autorit�rio brasileiro.
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