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Resumo 

 

O presente texto propõe problematizar a atuação política do jornal da cidade de Ribeirão 

Preto, interior de São Paulo, Diário da Manhã, no momento da instauração do golpe civil-

militar de 1964. O foco de estudo está nos editoriais do matutino, visto que representam o 

espaço próprio da opinião da empresa jornalística, da qual ela se posiciona explicitamente 

sobre os fatos. Para efetuar a análise, torna-se necessário compreender as relações entre a 

Imprensa e o Estado na conjuntura brasileira, e as diferentes influências politicas de ambos 

na história do país. Assim, a contextualização histórica do período torna-se necessária, em 

nível nacional e local, à medida que desenha o cenário onde o período estava inserido, 

como forma de perceber a construção que o Diário da Manhã faz da realidade, a partir de 

seu posicionamento político. 
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Introdução 

 No presente artigo, apresentamos um recorte dos resultados obtidos através da 

pesquisa de Iniciação Científica, financiada pela FAPESP, intitulada A atuação política do 

Diário da Manhã: Ribeirão Preto – 1961-67, que ainda está em desenvolvimento. Como 

foco de análise, pretendemos compreender o posicionamento político do jornal Diário da 

Manhã, da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, durante a instauração do Golpe 

civil-militar brasileiro de 1964, e o desenvolvimento do regime no governo Castelo Branco. 

A escolha do veículo Diário da Manhã como objeto central do corpo da pesquisa, 

dá-se pela trajetória do periódico na cidade, sendo um dos grandes jornais que já circulou 

na região de Ribeirão Preto. O jornalismo local consolidou-se a partir da fundação do 

matutino, em 1898, por Juvenal de Sá. O DM sofreu inúmeras mudanças de direção, sendo 

as mais significativas em 1938, quando foi comprado pelo político da cidade, Costábile 

Romano, e foi transformado no mais moderno do nordeste paulista, mantendo um diálogo 
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com a redação do jornal carioca A Gazeta. Depois, a partir de 1950, os diretores Antônio 

Machado Sant’Anna e o filho Antônio Carlos Sant’Anna mantiveram-se à frente do veículo 

e aturam na política local (SANT’ANA, 2010).  

Em 1964, ainda com os Sant’Anna mantendo a linha editorial, o matutino era visto 

como um dos mais modernos da região, ao lado do jornal A Cidade, e mantinha um 

posicionamento claro “a favor do trabalhismo e do nacionalismo (ARAÚJO & GERALDO, 

2006). O jornal tinha repercussão na cidade e apresentava a segunda maior circulação na 

região, chegando a quase 12 mil exemplares. Mesmo com o significativo número de 

leitores, o matutino foi fechado por cerca de dois meses após a instauração do regime 

militar. Segundo os resultados obtidos pela pesquisa, ressaltamos que o fechamento do 

Diário da Manhã deu-se pelo seu apoio aos projetos reformistas de João Goulart. Desse 

modo, podemos identificar uma singularidade do matutino em relação a maior parte do 

jornalismo praticado no interior: posicionando-se contrário ao golpe e favorável ao governo 

de João Goulart, visto que muitos jornais da grande imprensa carioca e paulista apoiaram o 

movimento militar (como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Globo). 

 Para este Congresso, optamos por nos debruçar apenas na análise dos meses iniciais 

de 1964, antecedentes ao dia 31 de março, e analisar a atuação do veículo no debate político 

daquele momento.  

 Optamos por utilizar a análise de conteúdo dos editoriais, pois percebemos que eles 

condensam os diversos interesses do veículo. Além disso, como afirma Beltrão (1980), a 

opinião seria a função vertical do jornalismo, sendo que não existe jornalismo imparcial, 

visto que a própria escolha das fontes e das ferramentas de decodificação da mensagem 

parte de pressupostos subjetivos do próprio jornalista. Chammas (2011), ao analisar os 

editoriais do jornal Correio da Manhã, destaca que ao trabalhar com esse gênero 

jornalístico, estamos nos debruçando no próprio espaço do jornal, onde ele se posiciona 

explicitamente sobre o cenário político e coloca em defesa suas posições e pontos de vista. 

Assim, a análise dos editoriais serve para perceber a construção da realidade feita pelo 

veículo de comunicação. 

 

As relações entre Imprensa e Estado em 1964 

 Para compreender a atuação e a opinião política de um veículo da cidade de 

Ribeirão Preto, durante o golpe civil-militar em 1964, devemos considerar as relações entre 

Imprensa e Estado e as diversas interlocuções entre essas instituições, nos contextos 
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históricos do país. A completa autonomia e liberdade da imprensa no Brasil é controvérsia 

e, por vezes, negada. Em determinadas épocas houve uma aproximação das políticas 

adotadas pelo Estado e, em outros momentos, nota-se o afastamento dos jornais da política 

dominante. Também há o acionamento de instrumentos de censura, com o intuito de 

controlar os órgãos de comunicação por parte do Estado, fato que limita ainda mais a 

liberdade de imprensa no país (SMITH, 2000). 

 Segundo Smith (2000), o fator econômico influi diretamente nas relações entre 

Estado e Imprensa. O Governo é um importante fornecedor de publicidade, além de 

conceder a permissão de transmissão para veículos de radiodifusão. Entretanto, a 

dependência econômica da Imprensa em relação ao Estado, não impediu que os órgãos de 

comunicação armassem oposição às medidas adotadas pela política vigente, tendo dois 

grandes exemplos: a campanha contra a nacionalização do petróleo em 1950 e, 

posteriormente, entre 1963/64, contra as “reformas de base” de João Goulart, que culminou 

com a instauração da Ditadura.  

 Por outro lado, Smith (2000) ressalta que a imposição da censura na Imprensa pelo 

Estado também é fator de destaque, desde os primeiros veículos publicados no Brasil. Já em 

1808, com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro, os primeiros impressos 

começaram a circular no país, contudo, todas as publicações deveriam passar pela 

aprovação da Realeza para sair às ruas. Mesmo com a independência, em 1822, a situação 

pouco se alterou, visto que um conjunto de leis, com o intuito de proteger o governo, 

restringia “doutrinas incendiárias e subversivas” – estratégia que seria utilizada anos mais 

tarde, durante a censura dos anos de chumbo de 1964/85. 

 Durante o século XX, mesmo com a modernização da imprensa brasileira, a mídia 

não viveu sua completa liberdade de expressão. As restrições impostas pelo Estado 

continuaram a existir. A partir dos anos de 1937/45, com a ditadura de Getúlio Vargas, 

identificada como Estado Novo, a censura foi oficialmente instituída, devido a criação de 

instrumentos fiscalizadores, sendo eles o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

considerado a peça fundamental de todo o sistema censório (SMITH, 2000, p. 24).  

 Smith (2000) destaca que além de fiscalizar a imprensa, o DIP também plantava 

notícias e registrava veículos e jornalistas, e os órgãos não registrados pelo Departamento 

tinham sua veiculação impedida. Mesmo com a imposição da censura e outros atos 

ditatoriais, alguns membros do jornalismo brasileiro apoiaram as decisões governamentais 

adotadas, caracterizando uma aproximação política do Estado. A pesquisadora ainda lembra 
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que foi durante o Estado Novo que a imprensa e a sociedade civil sofreram dias tenebrosos, 

com restrições que acarretavam em prisões e práticas de tortura; fato que seria repetido, 

novamente, nos anos de 1964 a 1985. 

Durante a Ditadura Militar, as publicações jornalísticas eram caracterizadas por duas 

principais publicações: a chamada “grande imprensa” e a “alternativa”; sendo que a última 

floresceu, principalmente, nos anos de 1970, com publicações independentes que criticavam 

o regime em vigência.  

Aquino (1999) relata que a grande imprensa é caracterizada por órgãos com ampla 

divulgação, cuja veiculação pode ser diária ou obedecer a outras regras de periodicidade. 

Além disso, possui extensa dimensão e cobertura jornalística, com destaque nas capitais. 

Em termos empresariais, esses jornais possuíam uma alta dependência financeira advinda, 

muitas vezes, da publicidade, não sobrevivendo, apenas da venda em bancas. Os veículos 

representantes da grande imprensa nacional eram O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Globo e Tribuna da Imprensa.  

Apesar do número de tiragem alto, Smith (2000) faz uma ressalva quanto ao número 

de leitores de jornais da época: a pesquisadora salienta que o Brasil era um dos países com 

o menor índice de leitura de jornais, por isso, os periódicos eram geralmente voltados à 

restrita elite brasileira. Desse modo, a maioria da população conservava-se distante dos 

textos impressos, dificultando uma discussão que abrangesse todos os setores sociais. 

Os principais diários da época possuíam uma unidade definida, suas matérias e 

diagramação obedeciam à mesma estrutura, baseando-se nos conceitos norte-americanos do 

jornalismo. Ademais, a linha-editorial dos quatro principais jornais nacionais, O Estado de 

S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e O Globo, conspiraram para o 

desencadeamento do Golpe civil-militar de 1964, como demostra Aquino (1999). 

 No caso específico do representante da grande imprensa O Estado de S. Paulo, o 

apoio por parte do periódico à intervenção das Forças Armadas na derrubada do governo de 

João Goulart é justificado pela postura liberal do jornal, que pregava a defesa das liberdades 

naturais do indivíduo e o direito à propriedade privada. Desse modo, a política das reformas 

de base de Jango ameaçava a ideologia seguida pelo matutino (AQUINO, 1999, p. 40). 

 Aquino (1999), analisando os editoriais do O Estado de S. Paulo nos momentos que 

antecedem o golpe civil-militar de 1964, observa o tom alarmista de crítica ao governo 

janguista, e a conclamação na defesa do que o periódico considerava como “defesa natural 

dos homens”. A pesquisadora também relata que O Estado de S. Paulo não apenas apoiou o 
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Golpe, mas o via como uma aspiração nacional e aprovava o nome do marechal Humberto 

de Alencar Castelo Branco para assumir a presidência da República. 

 Além do O Estado de S. Paulo, outro representante da grande imprensa foi 

catalisador e apoiou o Golpe civil-militar de 1964: a Folha de S. Paulo. Kushnir (2004) 

analisa o comportamento do conglomerado da Folha, dirigido pelos empresários Octávio 

Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. A autora salienta que a mudança de direção da 

empresa, ocorrida em 1962, buscou não somente ampliar seu público, tornando-se um dos 

principais veículos de comunicação do país, mas também alterou a linha-editorial, adotando 

uma política antijanguista. Kushnir defende que o periódico teve um tímido posicionamento 

contra os militares a partir 1967, quando o jornalista Cláudio Abramo assumiu a chefia de 

redação. 

 Silva (1988), ao estudar o comportamento e a evolução da Folha de S. Paulo, dentro 

do projeto denominado “Projeto Folha”, de reestruturação econômica, gráfica e editorial 

dos periódicos que formavam o complexo Folha (Folha da Noite, Folha da Manhã), revela 

que a empresa de Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho passava por sérios 

problemas financeiros nos anos de 1962, quando foi comprada de Nabantino Ramos. Desse 

modo, os novos diretores tiveram uma preocupação inicial de administrar o setor 

econômico e financeiro da Empresa, alterando minimamente o seu conteúdo editorial. A 

Folha, consequentemente, continuou sendo um jornal da classe média urbana, portanto, não 

possuía posicionamento autônomo ao Estado e setores conservadores, visto que o seu 

intuito era se modernizar e se reestruturar financeiramente e economicamente, fazendo com 

que o apoio à elite dominante fosse inevitável. 

 Desse modo, as relações ora conflitantes, ora de consenso entre imprensa e Estado, 

não eram novidade durante os anos de 1960. Muitos veículos, impulsionados pelos 

movimentos anticomunistas e desejosos do golpe militar, apoiaram a deposição do então 

presidente João Goulart e atuaram, nas palavras de Kushnir (2004), como verdadeiros “cães 

de guarda” da política instaurada. O golpe foi, portanto, a retomada de uma política que já 

acontecida há tempos na História do Brasil, sendo que é difícil identificar a existência de 

uma completa liberdade de imprensa na trajetória nacional. (SMITH, 2000). 

 

O golpe civil-militar em Ribeirão Preto 

 

 O cenário de preocupação e temor compartilhado pela sociedade brasileira diante do 

imaginário crítico à política comunista e, além disso, a deposição de João Goulart do cargo 
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de presidente da República como consequência, foi sentido em todo o território nacional. 

Em Ribeirão Preto, houve a publicação do manifesto extremista do Movimento Ativo 

Democrático (M.A.D). O panfleto circulou dentro das páginas do jornal A Cidade, em 31 de 

março de 1964, e tinha como finalidade convocar uma ampla campanha contra os 

periódicos A Palavra de Ribeirão, Diário de Notícias e Diário da Manhã, ditos como 

“subversivos” e “comunistas”. A campanha feita pelo M.A.D. também objetivava que as 

empresas locais não anunciassem em tais periódicos, para que assim, tais publicações 

pudessem ser sufocadas e, consequentemente fechadas pela falta de anúncios (PAULINO, 

2006. p. 24). 

 Segundo Paulino (2006) a reação do grupo anônimo M.A.D. foi de apoio ao regime 

militar instaurado, de pregação de ideologias anticomunistas e a favor da dita “democracia 

de direito”. O memorialista também intitula que a entidade era composta por fascistas e que 

seus membros chegaram até mesmo a visitar o delegado regional de polícia, Celso Camargo 

Azevedo, com o objetivo de expor seus propósitos. 

 Marino (1998) relata que os homens do M.A.D convocaram um encontro formal 

com os representantes dos jornais atacados pelo manifesto, na extinta emissora de rádio 

PRA-7, no dia 31 de março de 1964, às 20 horas. Compareceram ao encontro os jornalistas 

Divo Marino, do semanário A Palavra de Ribeirão, o Pe. Celso Ibson Sylos, do Diário de 

Notícias e o redator-chefe do Diário da Manhã, Antônio Carlos Sant’Anna. O intuito era 

debater a realidade nacional, face aos recentes acontecimentos da política brasileira.  

Antônio Carlos Sant’Anna, no texto “Configuração da pressão econômica”, comenta 

o comportamento dos representantes do M.A.D que, segundo o jornalista “nos atingiram na 

essência: nossa liberdade. Agravaram seu primeiro pronunciamento contra atividade 

altamente prejudicial aos nossos interesses e os daqueles que julgamos defender com nossa 

atuação profissional”
4
. 

Os três jornalistas tinham como objetivo defender as reformas de base, o 

nacionalismo e criticar o latifúndio improdutivo e as práticas fascistas de Carlos Lacerda. 

No mesmo dia do encontro seria deflagrado o golpe civil-militar, com o apoio general 

Amauri Kruel, que se posicionou favorável ao movimento iniciado em Minas Gerais. Os 

quatro jornalistas presentes na PRA-7, quando noticiados sobre o golpe, decidiram deixar a 

cidade de Ribeirão Preto, temerosos de serem presos. Os representantes do M.A.D não 

apareceram ao encontro. 

                                                 
4 “Configuração da pressão econômica”, Diário da Manhã, 19/3/1964. 
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 Paulino (2006) destaca que logo nos primeiros dias após o golpe, opositores do 

regime foram presos, como nacionalistas, comunistas, socialistas, membros filiados a 

partidos de esquerda e, até mesmo, jornalistas que se mostraram contrários à política militar 

vigente. Instituiu-se também na cidade a política da delação, da qual dedos-duros adeptos 

ao regime denunciavam possíveis indivíduos e os levavam até às autoridades políticas, 

taxando-os de subversivos. 

 A Câmara Municipal de Ribeirão Preto também fez coro aos militares. Como 

exemplo, temos o apoio ao Projeto de Resolução 14/64, apresentado pelo vereador da época 

Celso Paschoal. A resolução cassava o mandato do vereador do PSB, Pedro Azevedo de 

Marques, identificando subserviência da Câmara ao golpe militar. O político do PSB foi 

considerado um agitador comunista, junto com outros suplentes do partido. Meses depois, a 

cassação foi anulada pelo Poder Judiciário Regional, que tomou as rédeas e estabeleceu, 

novamente, a dignidade que faltou ao Executivo ribeirão-pretano (PAULINO, 2006, p. 32). 

 Nesse sentido, havia a presença e a representação de grupos ativos e militantes 

contra a política instaurada em Ribeirão Preto. Como exemplo, as Forças Armadas de 

Libertação Nacional (FALN), entidade destacada no município, que tinha como seus 

principais representantes os estudantes da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, entre 

eles, Vandeley Caixe e Áurea Moretti. A existência de grupos como a FALN revela a 

politização de uma pequena parcela da população, que com aproximações e diálogos junto 

aos movimentos deflagrados nos grandes centros urbanos, principalmente em São Paulo, 

também transformaram o município do interior paulista em um cenário político de 

contestação. Demostrando, assim, que a História ocorrida em nível regional dialoga com a 

nacional, ora reafirmando e ora negando tendências dominantes e oposicionistas. 

 

A trajetória do “Diário da Manhã”  

A análise dos textos opinativos do Diário da Manhã tem como objetivo traçar o 

perfil político-editorial do periódico, e identificar os diálogos entre o jornalismo interiorano 

praticado no período e a imprensa dos grandes centros urbanos. O foco de estudo está 

centrado na instauração do Golpe civil-militar em 31 de março de 1964. Assim, nossas 

observações são voltadas aos primeiros três meses que antecederam o golpe, como forma de 

compreender o posicionamento político do jornal, diante da instauração do regime militar. 

 O Diário da Manhã tem a sua primeira edição no dia 1 de junho de 1898, fundado 

por Juvenal de Sá, o precursor da imprensa diária em Ribeirão Preto. O fundador não 
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prevaleceu muito tempo no comando, já em 1906, o jornal foi vendido para Osório Corrêa 

e, em 1909, para Sosthenes Gomes. Durante o período de usa direção, o periódico apoiou os 

interesses políticos de Francisco Schimdt, conhecido como o “rei do café” (PAIZIANI, 

2005). 

 É importante ressaltar que periódico passou por diversas direções ao longo da 

primeira metade do século passado. As duas mudanças foram em 1938, quando era dirigido 

por Costábile Romano, e passou por uma reestruturação gráfica, modernizando a sua 

redação, e em 1950, quando se tornou representante da empresa “Editora Diário da Manhã 

S/A”. Nesse momento, a família Sant’Anna assumiu o controle editorial do diário, tendo 

como diretor-chefe o jornalista Antônio Machado Sant’Anna, que permaneceu no periódico 

até os anos de 1968, quando se aposentou, e o redator-chefe Antônio Carlos Sant’Anna 

(SANT’ANA, 2010, p. 25-30).  

 Além de homens de imprensa, os novos diretores do diário também eram figuras 

políticas. Carneiro Júnior (2002) salienta que Antônio Carlos Sant’Anna viria a ser 

candidato a prefeito pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) às eleições municipais de 

1963, mas foi derrotado. 

 Logo após o golpe, o jornal Diário da Manhã foi impedido de circular, por ser 

considerado subversivo. O redator-chefe, Antônio Carlos Sant‟Anna, também foi levado ao 

DOPS local para prestar depoimento por ser acusado de infrator da Lei de Segurança 

Nacional, porque seus textos eram considerados ameaças à liberdade e a Nação. Entretanto, 

nada foi provado contra o jornalista, que foi liberado e teve suas acusações retiradas pelo 

Juiz da 1ª. Vara, Luiz Campos Maia Filho
5
.  

 Para Marino (1998), os inquéritos do DOPS, submetendo inúmeros jornalistas e 

figuras públicas de Ribeirão Preto, como Antônio Carlos Sant‟Anna, o estudante Wilson 

Gameiro e o vereador Pedro de Azevedo Marques, tinham como finalidade a repressão, 

visando ao engessamento da liderança crítica da classe média (MARINO, 1998). 

 Apesar de Antônio Carlos Sant‟Anna sofrer com a delação regional, não há registros 

de que o Diário da Manhã tenha sofrido represálias com o uso de força por parte da Polícia 

Política local. O fato pode contribuir para revelar que o veículo possuía estratégias políticas 

e trânsito na cidade que garantiram sua sobrevivência. 

 Graficamente, o periódico se organizava no formato standard, com cerca de 8 a 12 

páginas, variando conforme o aumento da publicidade e durante datas comemorativas (dia 

                                                 
5
 “Homens que negam a Deus e repudiam os mais sagrados ditames da honra”, Diário da Manhã, 11/12/1964.   
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das mães, natal, dia das crianças, etc).  Na primeira página, o destaque era para os assuntos 

mais importantes do dia e a fotografia ganhava espaço. Havia, ainda, a presença de textos 

assinados por Antônio Machado Sant’anna e, por vezes, a página continha um editorial ou 

transcrições de jornais dos grandes centros urbanos. No cabeçalho de cada edição, a frase 

“o decano da imprensa ribeirão-pretana” aparecia logo abaixo do nome Diário da Manhã.  

Na terceira página, apareciam os horários do cinema e apresentações teatrais, além 

de resenhas críticas e notícias sobre cultura. Havia uma coluna fixa chamada “Ronda de 

filmes”, assinada pelo jornalista Osvaldo de Britto, que continha comentários sobre o 

mundo do cinema. Outro quadro contínuo chama-se “Coisas que acontecem por esse mundo 

louco”, destinada à crônica. Também eram frequentes os anúncios publicitários. 

Percebemos que é nessa seção que também se concentram as propagandas. 

Em seguida, o jornal dedicava-se ao que chamamos de “notícias populares”. Na 

página 4, destacamos a predominância da coluna “Notícias Sociais” articulada por Luis 

Augusto Sant’Anna (CARNEIRO JÚNIOR, 2002, p. 116), que fazia um levantamento 

sobre o que acontecia na vida de pessoas famosas. Há, também, a veiculação de fatos 

policiais da cidade. A coluna “Notícias Sociais” aparecia, por vezes, nas páginas 3 e 5. 

A penúltima página era reservada ao esporte e a última trazia assuntos referentes à 

política e infraestrutura local, bem como notícias sobre a Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto. Também estava presente o quadro fixo “Atualidades”, assinado por Antônio Carlos 

Sant’anna, que debatia assuntos políticos, sociais e econômicos de âmbito nacional, 

regional e internacional. Destacamos que embora o artigo de Antônio Carlos Sant’Anna 

fosse assinado e representasse um artigo, por definição, ele também podia ser encarado 

como um editorial, já que também retratava a opinião da empresa jornalística. 

Outra coluna frequente era a chamada “Do meu canto”, do jornalista Pedro Brando 

que, em tom literário, discutia sobre acontecimentos diversos, desde política até cinema. A 

fotografia não era constante nas últimas páginas. O periódico possuía circulação diária, com 

exceção da segunda-feira. Raramente, a sua veiculação era interrompida em mais de um dia 

da semana, sendo que o fato foi constatado apenas após os dias de Natal e Ano Novo. 

 

O “Diário da Manhã” e as reformas de base 

 A análise da publicação dos primeiros meses de 1964 centrou-se em identificar o 

posicionamento político do veículo, diante das reformas de base pretendidas pelo então 

presidente João Goulart. O apoio ao projeto político janguista era claro. Para Antônio 
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Carlos Sant‟Anna, as reformas eram imprescindíveis e, apenas com a instauração dessa 

medida, o país teria amplo desenvolvimento econômico, financeiro, social e cultural, 

chegando à sua emancipação plena. Em seu artigo, “Desejar um ano bom não é tudo”, do 

dia 1 de janeiro de 1964, o diretor-chefe salienta que sem as reformas de base nós 

“retrocedemos, concomitantemente, iremos em ordem inversa, em prejuízo do futuro de 

nossos filhos”
6
. 

 Além disso, o próprio caráter do então presidente era enaltecido, como homem 

capaz de enfrentar a reação conservadora que era contra as reformas. Como exemplo, segue 

uma clara declaração de apoio político: 

 

Por tudo o que dissemos é que apoiamos o sr. Goulart. Sentimos em s. exa.um 

homem talhado para enfrentar a reação e todos os poderosos, devido 

sobretudo ao seu próprio poder pessoal e político. Nem se pretenda enfrentar 

forças tão poderosas como as que ora ele contem, com elemento a não ser de 

sua expressão. Depois, e ai reside o mais importante do assunto, o sr. Goulart 

e um homem perfeitamente identificado com a massa à qual deve o seu 

prestígio e sua ascenção ao poder
7
. 

 

  

 No dia 13 de janeiro de 1964, João Goulart realizou um comício no Rio de Janeiro, 

oficializando em seu discurso sobre a proposta das reformas de base e a necessidade de 

mudanças na Constituição Federal. O fato foi noticiado na manchete no Diário da Manhã e 

comentado por Antônio Carlos Sant‟Anna. No discurso DM, os setores conservadores, após 

ouvir o pronunciamento do então Presidente da República, deveriam compreender o 

“espírito de luta e o nosso determinismo em ver o Brasil livre e independente, moral, social, 

cultural e economicamente”
8
. O jornal ainda ressaltava em seu texto que, assim, o Brasil 

seria para todos os brasileiros, homens das cidades e dos campos, independente da idade, 

poder aquisitivo ou escolaridade. É interessante notar que o periódico critica a condição em 

que se encontravam muitas pessoas do país, elencando dentre os muitos excluídos 

socialmente, as crianças sem escolas, subnutridas e desidratadas. Para os diretores e o 

jornal, seria apenas com a reforma agrária que as condições de subdesenvolvimento do país 

poderiam ser superadas. 

 

[...] enfim, para acabar com o subdesenvolvimento, com a exploração, 

aumentando o direito de propriedade com ampliação do número de 

                                                 
6
 Desejar um ano bom não é tudo”, Diário da Manhã, 1/1/1964.   

7 “Ao impedir a posse de Jango, a reação defendia-se”, Diário da Manhã, 7/2/1964. 
8 “Pelas reformas, pelo Brasil”, Diário da Manhã, 13/1/1964.   
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proprietários rurais, através de uma reforma agrária humana, digna de um 

homem e não como projetam alguns, simples paliativo a apenas aumentar o 

drama nacional.  

Hoje, com Jango, pelas reformas e pelo Brasil! [grifos nossos]
9

 

 

 Alguns setores de ideologia conservadora da cidade de Ribeirão Preto não apoiavam 

as reformas de base e a política janguista no pré-1964. Entre eles, destacamos a entidade 

anônima Movimento Ativo Democrático (M.A.D),  cuja a atuação do grupo articulava-se aos 

movimentos que conspiravam contra o governo de Jango e, além disso, criticava o 

posicionamento político do Diário da Manhã, considerado como um “falso nacionalista” 

(MARINO, 1988). Os diretores do jornal escreveram, então, textos sobre a conduta 

considerada irregular da entidade, como uma forma de resposta aos ataques, dizendo que é uma 

“folha é livre e independente, orientando-se por princípios cristãos e ideias democráticas; 

mas nacionalista
10

”, e que a campanha feita pelo M.A.D partia de homens retrógrados. 

 O jornal utilizou o termo “campanha de ódio” para designar os atos praticados pela 

entidade. Para o periódico, os indivíduos que compunham o Movimento Ativo Democrático 

pouco entendiam o que realmente eram as reformas de base e a dita democracia. 

 No texto de Antônio Carlos Sant’Anna “O por quê das reformas”, o DM demonstra 

o seu apoio às reformas de base, ao mesmo tempo em que repreende as atuações dos 

membros do M.A.D. 

 
Com as reformas, haverá maior capacidade de renda nacional e com esta, 

surge a emancipação de todo um povo, de toda uma nação, o nosso Brasil! 

O que desejam, o que querem, afinal, os articuladores do MAD? 

Não é o progresso? – Não será democrática distribuição de riqueza? – Não 

será respeito à religião, entendida e divulgada em base da doutrina social? 

O que desejam os homens do MAD afinal? 

Não será o mesmo por que lutamos, nós os nacionalistas? E sendo assim, por 

que nos agridem, nos infamam, nos perseguem e nos vilipendiam? 

Onde o espírito democrático dessa gente? Onde sua caridade cristã?
11

 

 

 O apoio do jornal às reformas de base repercutiu na sociedade, quando deflagrado o 

golpe. A simpatia pelo presidente e as políticas de João Goulart, pode ter contribuído para o 

fechamento do periódico durante dois meses após a instauração do regime. A 

predominância de textos que defendiam a proposta de Jango mostra uma aproximação do 

Diário da Manhã com a política nacionalista defendida por vários segmentos de esquerda 

do período. 

                                                 
9
 Idem, ibidem. 

10
 “Campanha de ódio em Ribeirão Preto”, Diário da Manhã, 15/3/1964. 

11 “O por que das reformas”, Diário da Manhã, 17/3/1964. 
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Considerações Finais 

 A análise da configuração do posicionamento político do Diário da Manhã levou 

em consideração a inserção histórica do periódico, nos três meses que antecederam o golpe 

civil-militar de 1964. O manifesto da opinião foi visto como uma das funções verticais do 

jornalismo, que além de atuar na seleção de notícias, também veiculava um posicionamento 

que define o perfil do veículo e pretende nortear a sociedade (BELTRÃO, 1980; MELO, 

1985). O estudo explorou a categorização dos textos opinativos elencados por Melo (1985), 

particularmente os editoriais como representantes da opinião institucional do veículo de 

comunicação e os artigos, entendidos como declarações que exibem o posicionamento do 

jornalista que assina o texto. 

 Os textos opinativos do diário apresentavam uma configuração singular que não se 

encaixavam nos modelos delimitados por Melo (1985). Ao mesmo tempo em que eles eram 

assinados por Antônio Machado Sant‟Anna e Antônio Carlos Sant‟Anna, também 

manifestavam a opinião do próprio veículo, visto que os dois jornalistas coordenavam e 

dirigiam o periódico. Desse modo, traçar o perfil político do jornal é também considerar o 

posicionamento de seus diretores e entender a influência deles na sociedade. Como 

exemplo, citamos a candidatura de Antônio Carlos Sant‟Anna à prefeito, em 1963, pelo 

PSB. O fato salienta que os responsáveis pelo Diário da Manhã, além de atuarem como 

homens de imprensa, faziam parte da política municipal, orientando, por vezes, a ideologia 

de uma parcela da sociedade ribeirão-pretana. 

 A análise da posição política do periódico identificou que no momento anterior ao 

golpe civil-militar destacam-se textos que defendiam as reformas de base e apoiavam o 

presidente João Goulart. Nesse sentido, observou-se uma tendência à esquerda, com forte 

caráter nacionalista defendido pelo diário e ligações dos diretores com o PSB. Essa posição 

jornalística era contrária à tendência dominante do período, quando a grande imprensa 

atuava intensamente contra Jango e apoiando a conspiração que desencadearia o golpe 

(AQUINO, 1999; SMITH, 2000). 

 Seguindo essa linha, a maior parte dos editoriais publicados entre 01/01/1964 e 

31/03/64 eram voltados para defender a continuidade das políticas janguistas, com ênfase 

nas reformas, pautando-se pelo ideal democrático e a participação das classes populares. Os 

redatores ressaltavam que o jornal era orientado por princípios nacionalistas, como parte da 

ampliação da democracia no país.  
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O fechamento do próprio Diário da Manhã, durante dois meses após o golpe, era 

visto pelos diretores como supressão da liberdade. Para os Sant’Anna, a interrupção da 

publicação do jornal foi justificada por um discurso autodenominado de democrático, mas 

que na verdade, era arbitrário e ditatorial.  

Além da paralisação das atividades do diário, data o seu redator-chefe, Antônio 

Carlos Sant’Anna, também foi levado ao DOPS local, acusado como infrator da Lei de 

Segurança Nacional, por causa do teor de seus textos, e considerados “subversivos”. Nada 

foi provado contra o jornalista que, após a sua liberação escreveu comentários que 

enfatizavam o caráter nacionalista de seus discursos e justificava-os em nome do bem da 

Nação. 

Por fim, os textos opinativos trabalhados revelam a produção de um periódico 

interiorano veiculando importantes temas para a cidade e a nação, com posicionamentos 

políticos incisivos e, no aspecto do conteúdo, sintonizado aos grandes temas do seu tempo. 

Ao mesmo tempo, que o impresso demonstrava incorporar elementos do jornalismo 

moderno e também debates do período, alimentava o papel da imprensa militante, defensora 

das grandes causas, afastado do jornalismo neutro e estritamente comercial, produtor de 

uma mercadoria informativa e supostamente neutra.   

O jornalismo de proximidade fazia hábil papel de articular debates que ocorriam em 

nível local, nacional e internacional entrecruzando desenvolvimentismo, democracia, 

liberdade, religiosidade, administração pública, ética e reforma agrária. Também transitava 

entre posturas anti-imperialistas e incorporações de experiências administrativas de cidade 

estadunidenses consideradas modelares, entre vínculos com segmentos de esquerda 

marxista, grupos católicos e certa respeitabilidade entre os grupos conservadores e 

vitoriosos por meio do golpe. O DM conjungava de maneira particular vários 

posicionamentos da época, o envolvimento com o debate político corrente, colocando-se na 

posição minoritária dentre a imprensa, e a atuação política do jornalismo sem subterfúgios 

de neutralidade e objetividade.  
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