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A defesa da liberdade de expressão 
e de imprensa colocada em xeque: 

jornais liberais e a cassação do pcb

Anticomunismo: uma realidade  
para o jornalismo democrático

A vitória dos Aliados na Segunda Guerra, conquistada com a 
importante participação da URSS, contribuiu para a implantação 
do clima temporário de tolerância entre as nações e para tímidas 
relações entre capitalistas e comunistas, assim como para a emer
gência de uma nova configuração política mundial. Dentro desse 
quadro, o PCB, que por muitos anos funcionou de forma clandes
tina, reconquistou o direito de atuar legalmente no campo político 
brasileiro.1 A partir de então, seguindo a linha de cooperação entre 
as nações em torno da manutenção da paz mundial, o partido bus
cou conquistar a simpatia das correntes democráticas nacionais, 
ampliar sua ação com a classe trabalhadora e afirmar sua disposição 
em contribuir com o aprofundamento da democracia no Brasil. 
Embora tivesse reconquistado o direito de participar da vida 
políticopartidária nacional, a atuação do PCB revelouse limitada 
dentro da realidade política que se inaugurou no país, uma vez que 
a imprensa nacional, ao lado das correntes políticas conservadoras, 

1 O partido requereu seu registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral em 
3/9/1945. No entanto, a legalidade do partido foi reconhecida somente em 10 
de novembro de 1945. 
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foi responsável pela criação de uma representação anticomunista, 
principalmente após os primeiros raios da Guerra Fria.

O ano de 1945 iniciouse com a promessa de restabelecimento 
da paz mundial e possibilidade da implantação da democracia após 
a derrota dos regimes nazifascistas. Dessa forma, a legalização da 
vida políticopartidária nacional e a aproximação entre Brasil e 
URSS contribuíram para nutrir a esperança quanto à democrati
zação da sociedade brasileira e a reordenação do mundo pósguerra. 
O reatamento de relações diplomáticas entre Brasil e URSS, firma
do após cerimônia ocorrida em Washington em 1o de abril de 1945, 
pode ser entendido como sintoma da nova conjuntura política que 
se inaugurou após o conflito mundial. Entretanto, embora a im
prensa reconhecesse a importância da URSS na luta contra o totali
tarismo durante a Segunda Guerra, a forma de organização social 
do país e sua ideologia política foram abertamente criticadas por 
todos os jornais analisados, ou seja, o conteúdo anticomunista nun
ca deixou de figurar em suas páginas. 

As críticas ao comunismo e à URSS intensificaramse a partir 
do momento em que foi requerido o registro do PCB ao Superior 
Tribunal Eleitoral, em 3 de setembro de 1945, e, principalmente, 
por conta da polêmica declaração de Prestes, publicada pelo Jornal 
do Comércio e pela folha comunista Tribuna Popular em 16 de mar
ço de 1946. Indagado sobre qual posição assumiria em caso de uma 
guerra entre Brasil e URSS, o líder comunista afirmara que optaria 
pelos soviéticos. Além disso, ressaltou que os comunistas “fariam 
como o povo da resistência francesa e o italiano, que havia se ergui
do contra Pétain e Mussolini”. Para Prestes, os comunistas comba
teriam uma possível guerra imperialista contra a URSS e empu
nhariam armas para resistir (Silva, 1976, p.336). A declaração foi 
responsável pelo acirramento dos ânimos na Constituinte,2 como 
noticiado por OESP e, sobretudo, pelos círculos jornalísticos na
cionais, os quais, a partir de então, passariam a criticar com maior 
intensidade as práticas comunistas e a publicar produtos jornalís

2 OESP, 22/3/1946.
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ticos contrários ao PCB e à sociedade soviética. Vale ressaltar que 
essa versão discutida pela imprensa e pelas forças políticas conser
vadoras do Brasil foi desmentida bem posteriormente pelo próprio 
Prestes. Em sua versão, o líder comunista dizia ter afirmado que 
“condenaria o ato criminoso e o governo que levasse nosso povo a 
uma guerra imperialista. Aí se criou a confusão. E surgiu a versão 
de que Prestes respondera, categoricamente, que ficaria do lado da 
União Soviética” (Moraes; Viana, 1997, p.147). Dessa maneira, cabe 
destacar os posicionamentos, principalmente de OESP, DSP e CM, 
os quais dirigiram pesadas críticas às declarações de Prestes e o 
acusaram de “traidor da pátria”, “agente de Moscou”, “fanático”, 
“ambicioso”, “sem escrúpulos”, entre outros termos ofensivos. 

Ao reafirmar sua posição contrária à guerra imperialista, OESP 
classificou como infelizes as declarações de Prestes e entendeu que, 
“por amor à ideologia, o líder comunista se considerava mais russo 
que brasileiro”.3 Reafirmando suas posições anticomunistas, OESP 
acrescentava que, ademais, a hipótese de o país envolverse em uma 
guerra imperialista era “contra as tradições e índole dos textos 
constitucionais do Brasil”. Ou seja, reforçava, indiretamente, que 
Prestes desconhecia a tradição e a Constituição brasileiras, além de 
o líder comunista apontar a perspectiva de uma guerra imperialista, 
portanto via belicosa para a solução de problemas. 

Em editorial publicado no DSP, Assis Chateaubriand afirmava 
não ter ficado espantado com a declaração de Prestes, pois, para ele, 
o líder comunista falava de “acordo com a rotina do seu partido”,  
e essa declaração se inseria no esquema de propaganda que fora  
incumbido de fazer em solo brasileiro, sendo que Moscou era seu 
polo de atração. E concluía: “é a Moscou a quem (Prestes) deve  
fidelidade”.4

Sob o título “Definiuse o senhor Prestes”, editorial do CM 
aproveitava a oportunidade para tecer veementes críticas ao líder 
comunista e ao PCB. Afirmava que Prestes havia tomado posição 

3 OESP, 22 e 29/3/1946.
4 DSP, 26/3/1946.
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pela “Rússia” e suas declarações representavam uma confissão de 
que estava a serviço de agentes internacionais. Salientava que no 
Brasil existia “uma organização internacional, comandada de fora, 
especificamente destinada a pôr em perigo a segurança nacional.  
E finalizava em tom de alerta: “Essa organização agora tomara  
posição”.5 

Podemos dizer que o discurso anticomunista, emitido sobre
tudo pelo governo e pela imprensa norteamericanos, repercutiu 
fortemente nos debates políticos da recémimplantada Constituinte. 
Com o desenrolar da Guerra Fria, o governo brasileiro aproximava
se das ideias anticomunistas emitidas pelo governo norteameri
cano, tentava conter os avanços do PCB, bem como minar suas  
bases de atuação política, como sindicatos, jornais e associações. 
Por seu turno, à medida que as discussões acerca da Guerra Fria se 
intensificavam no plano externo, a imprensa brasileira posicionava
se cada vez mais ao lado dos Estados Unidos, classificando essa 
nação como a única comprometida com os valores democráticos e 
cristãos, e passou a reproduzir o discurso de seus congêneres norte
americanos e da Europa ocidental em favor da eliminação do co
munismo e da construção de uma sociedade verdadeiramente de
mocrática. Além disso, as folhas consultadas publicaram matérias 
relacionadas às perseguições e ações governamentais que objeti
vavam frear a expansão comunista ou até mesmo eliminar os par
tidos comunistas em países como França, Estados Unidos, México, 
Chile, Peru, Argentina, Egito, entre outros.6 A maior parte desse 
noticiário era procedente de importantes agências de notícias norte
americanas e inglesas, como a Reuters e a United Press. É impor
tante notar que a primeira página dos jornais analisados contava 
com a publicação do resumo das principais notícias políticas inter
nacionais, fornecidas pelas agências noticiosas desses países. Ao 

5 CM, 23 e 27/3/1946.
6 CM, 1/1/1947 e 9/5/1947; OG, 20 e 27/10/1947, 8, 9 e 12/1/1948; JB, 

24/5/1946 e 22/10/1947; OESP, 17/1/1947, 30/4/1947, 9/5/1947, 16/7/1947; 
DSP, 5/1/1946 e FM, 16/7/1946.
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receber as matérias das agências de notícias, os jornais realizavam 
uma seleção das que deveriam ou não ser publicadas. No entanto, 
ao receber os textos das agências de notícias, os jornais construíam 
um outro texto, com o objetivo de atingir mais facilmente o públi
co leitor local, ou seja, a simples tradução de um texto de uma 
agência internacional de notícias representava a construção de um 
novo conteúdo jornalístico, que trazia embutido sentimentos, de
sejos e objetivos bastante particulares (Biagi, 2001, p.14). A pre
ferência pela publicação de matérias de agências norteamericanas 
e inglesas revelava o posicionamento dos periódicos diante dos 
acontecimentos políticos internacionais, uma vez que essas agên
cias determinavam a agenda noticiosa, bem como a linha política a 
ser adotada pelos jornais brasileiros a partir do despertar da Guerra 
Fria. Assim, as agências de notícias norteamericanas podem ser 
classificadas como as grandes produtoras do discurso anticomunis
ta nas páginas da imprensa brasileira, já que foram as grandes for
necedoras do conteúdo jornalístico que a irrigou a partir de 1945. 

Além do conteúdo procedente das agências de notícias norte
americanas, os jornais CM, DSP, JB, FM e OESP publicaram 
matérias exclusivas de colaboradores internacionais, que analisa
vam o cenário político internacional, posicionavamse contraria
mente ao comunismo e defendiam o modelo político e econômico 
norteamericano.7 Ao publicar, com exclusividade, as colaborações 
de jornalistas internacionais, os órgãos da imprensa buscavam legi
timar seus discursos nos campos jornalístico e político e, dessa for
ma, disputar posições mais elevadas no primeiro para produzir re
presentações sociais que viessem a ser consumidas pelos demais 
agentes dos respectivos campos. Ademais, ao se relacionar com os 
campos jornalístico e político dos Estados Unidos e defender o re
gime capitalista vigente naquele país, a imprensa brasileira buscava 

7 CM, 19/10/1946; JB, 3/12/1945, 9/1/1948; OESP, 28/12/1945, 18/4/1946 
e 23/5/1946, 13/3/1947, 9/5/1947, 4/10/1947, 2 e 16/11/1947; FM, 
6/4/1945, 8/5/1945 e 1/11/1945 e DSP, 5/1/1946.
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destacarse no âmbito comercial, conquistando propagandas das 
empresas norteamericanas. 

Como prova da construção ideológica anticomunista a partir da 
segunda metade da década de 1940, momento em que as relações 
entre os profissionais da imprensa brasileira e americana inten
sificaramse, o governo americano passou a investir grande soma 
de dinheiro para promover a influência dos EUA no Brasil, como 
estratégia de guerra ideológica. Para tanto, sob a direção de Nelson 
Rockefeller, foi criado em 1940 o Office of the Coordinator of In
teramerican Affairs, que passou a distribuir artigos para a impren
sa brasileira com os conteúdos políticos e ideológicos veiculados 
pela imprensa norteamericana, além de patrocinar viagens de jor
nalistas brasileiros “à pátria democrática”8 (Moura apud Lins e  
Silva, 1991, p.79). 

As influências anticomunistas norteamericanas não se repro
duziram literalmente no Brasil, “mas a recepção das construções 
discursivas e imagéticas foi mais bem recebida que outras”, ou seja, 
embora constituíssem importantes elementos de combate ao co
munismo, os argumentos anticomunistas de inspiração liberal en
contraram menor acolhida no Brasil do que nos Estados Unidos, 
uma vez que aqui os valores religiosos do catolicismo represen
taram a base da mobilização anticomunista. À medida que ocorria 
o crescimento da ideologia marxistaleninista no Brasil e esta pas
sava a representar perigo para os setores liberais e religiosos, o co
munismo passou a ser caracterizado pela grande imprensa como 
agente do mal e como demoníaco (Motta, 2002, p.2).9 

Uma das instituições que mais se dedicou ao combate ao comu
nismo no Brasil foi a Igreja Católica. Esse discurso produzido pelo 
catolicismo foi elaborado a partir de uma infraestrutura já existente 
na Igreja. A luta contra o comunismo foi beneficiada pelas boas re

8 De acordo com o autor, a verba gasta pela entidade presidida por Rockefeller 
para esse tipo de atividade foi de U$ 3,5 milhões em 1940 e U$ 38 milhões em 
1942. 

9 Em Mariani (1998) e Motta (2002), o leitor encontra reflexões sobre a constru
ção das representações e do discurso anticomunista após a Revolução de 1917.
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lações que a hierarquia católica mantinha com os governos cons
tituídos e com grupos políticos dominantes. Isso explica o posicio
namento dos líderes religiosos, que, por meio de livros, revistas, 
cartazes, panfletos e santinhos impressos nas gráficas católicas, in
centivavam os fiéis, já em 1945, a conscientizarse contra a ideo
logia comunista, considerada anticristã pela instituição religiosa.

Após a legalização do PCB em 1945, as lideranças católicas pas
saram a aconselhar seus seguidores a esquivarse do comunismo e 
votar nos candidatos simpáticos ao regime democrático, à liberdade 
de expressão e fiéis aos bons costumes nacionais e à família. Dessa 
forma, OG e JB destacaramse por ter publicado opiniões de líderes 
e autoridades católicas acerca do comunismo, uma vez que os pro
prietários dessas folhas tinham ligações próximas com a Igreja. Em 
entrevista publicada em OG, d. Jaime de Barros Câmara, cardeal
arcebispo do Rio de Janeiro, afirmou que a Igreja “sempre con
denou o comunismo como doutrina materialista e responsável pela 
perturbação e ordem da paz mundial”.10 Além disso, d. Jaime Câ
mara e o arcebispo de São Paulo, d. Carlos Vasconcelos Motta, pre
conizavam nas páginas do JB a necessidade da coesão nacional para 
a luta contra o comunismo. Para os cardeais, os católicos não po
diam ficar alheios ao comunismo. Para tanto, aconselhavam os fiéis 
à “vigilância, resistência, coesão e fidelidade a Deus para afastarem 
os perigos que atormentavam o Brasil”.11

No entanto, a ação isolada da Igreja não era suficiente para eli
minar a influência comunista da sociedade. Além da atuação da 
Igreja Católica contra o comunismo, diversas organizações12 passa
ram a atuar no Brasil, sobretudo a partir de 1930, com o intuito de 
extinguir a ideologia comunista e barrar seus propósitos político

10 OG, 22/10/1947.
11 JB, 24/10/1947.
12 De acordo com Motta (2002, p.13760), inúmeras organizações destacaramse 

ao longo da história na luta contra o comunismo, como a Defesa Social Brasilei
ra, Frente Universitária de Combate ao Comunismo, a Liga de Defesa Nacio
nal, a Cruzada Brasileira Anticomunista, a Sociedade Brasileira de Defesa da 
Tradição, Família e Propriedade, entre outras.
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partidários, entendidos como uma ameaça aos bons costumes do 
país. Para Motta (2002, p.138), o anticomunismo atingiu níveis va
riados em diferentes períodos históricos, ou seja, quanto maior o 
medo do comunismo, mais forte era a tendência de surgirem enti
dades com o intuito de combatêlo. Para o autor, os períodos de 
maior intensidade do discurso anticomunista e de atuação de orga
nizações que visavam combater a ideologia compreendem os anos 
de 19351937 e 1961 e 1964. No entanto, podemos afirmar que o 
período 19451948 é um dos momentos em que o discurso antico
munista, representado sobretudo pela imprensa brasileira, atingiu 
proporções e intensidade compatíveis aos períodos sinalizados pelo 
autor. Com relação ao material jornalístico ocupado com a política 
internacional, o discurso anticomunista avolumouse nas páginas 
da imprensa brasileira a partir do fim da Segunda Guerra Mundial 
e da emergência da Guerra Fria. Já em relação a matérias ocupadas 
com a política interna, o discurso anticomunista fortaleceuse nas 
páginas da imprensa a partir da abertura política, legalização do 
PCB e posterior participação políticoeleitoral dos comunistas. 
Nesse período, o pensamento anticomunista produzido pela im
prensa e por correntes políticas liberais continuou a reforçar a ideia 
de que a ideologia era uma ameaça à família, aos princípios cristãos, 
à moral ocidental, ao patriotismo, além de relembrar, exaustiva
mente, a atuação dos comunistas na Intentona Comunista de 1935. 

Para os jornais consultados, o comunismo ameaçava não so
mente a tradição religiosa do país, a moral, os bons costumes e a 
família, mas também a propriedade, a liberdade, a estabilidade so
cial e, principalmente, o regime democrático. Assim, a URSS pas
sou a ser classificada como a antítese da liberdade, da propriedade 
privada e da democracia, pois seus adeptos eram entendidos pelas 
folhas como “os responsáveis pelas mobilizações que desagrega
vam a sociedade, como as greves, manifestações, desordem social e 
ameaça ao regime democrático”.13 

13 CM, 24/5/1945, 4 e 31/10/1945, 16/3/1946 e 19/10/1946 e 21/11/1946, 
23/11/1947; DSP, 2/6/1945, 5/1/1946 e 25/5/1946, 8/5/1947; OESP, 
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Dessa forma, uma das táticas utilizadas pela imprensa para in
culcar os valores anticomunistas e criar uma representação con
trária ao PCB em seus leitores era a de realizar comparações entre 
os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos envolvendo 
URSS e os países capitalistas, sobretudo os EUA. Nessas compa
rações, os jornais associavam a URSS à escravidão, à fome, à perse
guição política e ao ateísmo. Já os países capitalistas, sobretudo os 
EUA, eram associados à liberdade, à participação política, ao direi
to à propriedade e alinhados aos princípios cristãos.14 

Caracterizado historicamente pela estreita defesa dos princípios 
liberais, OESP sempre se posicionou contra o crescimento da ideo
logia comunista e sua tentativa de dominar o mundo. Nessa dire
ção, afirmou ser profundamente desagradável o que julgava ser “a 
campanha de intrigas” desenvolvida pelo PCB no pósguerra, pois 
ela nutria o desejo de opor o Brasil aos Estados Unidos, servindo 
aos interesses dos “russos”, os quais pretendiam controlar o mun
do. E considerava que “o maior erro de Prestes e do PCB foi tentar 
sustentar a ditadura russa e tentar implantála no Brasil”. O jornal 
paulista vinculou os comunistas e o PCB a toda e qualquer atuação 
subversiva e provocadora de desordem ocorrida na sociedade. Em 
editorial, OESP deixara clara a sua posição em relação aos comu
nistas: “não podemos ser complacentes com o Partido Comunista. 
As suas atividades são mais nocivas que proveitosas à coletividade 
[...] o que se sabe é que em todas as agitações, em todos os movi
mentos grevistas, nunca deixam de aparecer elementos graduados 
do Partido Comunista”.15 

Além de criticar duramente os comunistas e ressaltar o perigo 
dessa ideologia para o regime democrático, OESP afirmou que a 
UDN e os pequenos partidos poderiam oferecer “soluções ao povo 

3/11/1946, 10/8/1947 e 12/9/1947; OG, 24/5/1946 e 22/10/1947; JB, 
9/5/1947 e FM, 1/6/1946.

14 FM, 13/5/1945; OESP, 3/11/1946, 2/9/1947; CM, 4/10/1945, 16/3/1946, 
e 10/8/1947; JB, 9/1/1948; OG, 28 e 29/5/1947, 22/10/1947; DSP, 2/6/1945, 
5/1/1946, 14/8/1946, 9/5/1947.

15 OESP, 5/1946. 
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brasileiro para moralizar a administração, reorganizar a economia, 
assegurar a liberdade de pensamento, além de serem os únicos par
tidos capazes de oferecer resistência às ideologias de direita e esquer
da”.16 Para a folha de Júlio de Mesquita Filho, a UDN deveria estar 
ao lado do povo para fechar o terreno ao PCB. Nesse sentido, o jornal 
noticiou a proposta daquela agremiação partidária para realizar uma 
intensa campanha contra os comunistas na imprensa e no parlamen
to. Campanha que o jornal apoiaria, a fim de acabar com o comunis
mo ou neutralizar as ações subversivas desenvolvidas pelo PCB.17

O CM asseverou, em editorial, que a luta anticomunista era uma 
realidade para os democratas. Dessa forma, defendia uma atuação 
legal mais enérgica do governo no combate ao comunismo, uma vez 
que “o Brasil acabava de sair da crise do regime getulista e precisava 
se livrar de todo perigo totalitário”. E afirmava ainda que os comu
nistas estavam preparados para atacar o país, da mesma forma como 
o atacaram em 1935, e gerar desordem e rebeldia, pois se tratava de 
conspiradores contra a segurança e a paz dos brasileiros. Em sua co
luna diária intitulada “Na Tribuna da Imprensa”, o jornalista Carlos 
Lacerda avaliava que o PCB deveria ser entendido a partir de dois 
ângulos. Primeiramente, o partido, assim como seus congêneres em 
cada país do mundo, era um instrumento da “política russa” de ex
pansão mundial e de luta contra o grupo ocidental encabeçado pelos 
Estados Unidos. Em segundo lugar, era preciso entender que a maio
ria dos comunistas não tinha culpa disso, pois não tinha a capacidade 
de discernir entre o que é certo e errado e, assim, era manipulada in
conscientemente por líderes comunistas que estavam a serviço de 
agentes estrangeiros e almejavam a propagação da desordem e da in
tranquilidade política nacional. E concluía que os militantes comu
nistas eram conduzidos por líderes comunistas demagógicos que se 
aproveitavam da fome, da miséria e do analfabetismo dessas pessoas 
para servirem a seu jogo de poder.18

16 OESP, 7/5/1946.
17 OESP, 7, 14 e 28/5/1946.
18 CM, 2/6/1946 e 23/2/1947.



A DEMOCRACIA IMPRESSA   175

Classificando os comunistas como fanáticos e extremistas cal
culistas, o JB teceu virulentas críticas à política implantada pela 
URSS após a Segunda Guerra, uma política considerada imperia
lista e antidemocrática pelo diário. Além disso, o jornal se posicio
nou de forma clara e veemente ao lado dos Estados Unidos, sempre 
com críticas à estratégia dos soviéticos e do PCB em combater a 
influência política e econômica norteamericana na América La
tina. O JB afirmava que “o Brasil não tinha nenhum interesse em 
modificar ou romper com o modelo político de mãos estendidas aos 
países vizinhos, dos quais se destacavam os EUA, para voltar à 
atenção para a URSS, que nunca havia colaborado com o Brasil, 
seja do ponto de vista mental, como também material”. Para a fo
lha carioca, os comunistas deveriam deixar de aconselhar seus par
tidários a realizar uma “revolução de êxito impossível”, uma vez 
que entendia ser impraticável a implantação no Brasil de uma revo
lução nos moldes da ocorrida na URSS, pois as condições sociais e a 
realidade do povo brasileiro eram completamente diferentes.19 

Posicionandose contra a ideologia comunista, a FM declarara 
que na URSS “não se permitia a existência da imprensa livre, de 
reuniões partidárias públicas ou em recintos fechados, nem a for
mação de partidos fora do Partido Comunista, nem a ocorrência de 
greves; e, em casos de descumprimento dessas determinações, o in
divíduo era fuzilado em praça pública”. Asseverava que os comu
nistas eram dotados de um alto poder de destruição e estavam habi
litados a fazer de tudo para a implantação de um regime de força e 
extinção da liberdade individual. E, dado tal quadro, defendia a 
ideia de que o governo brasileiro deveria travar uma intensa luta 
contra a proliferação da ideologia comunista no Brasil, uma vez que 
ela era nociva e representava um grande perigo à consolidação da 
democracia no país.20

Entretanto, embora o discurso anticomunista estivesse presente 
em todos os seis órgãos da imprensa analisados, o DSP e OG foram 

19 JB, 1/12/1946 e 10/5/1947.
20 FM, 1/6/1946.
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os que mais produziram representações virulentas contrárias ao co
munismo internacional e à atuação dos comunistas no país, sem se 
esquecerem de reafirmar o PCB como uma ameaça à afirmação da 
verdadeira democracia no Brasil.

Em editorial publicado no DSP, Assis Chateaubriand declarou 
que o comunismo em nada se diferia do fascismo e do nazismo, pois 
ambos objetivavam a supressão da liberdade e da propriedade. O 
proprietário do DSP entendia que “todo comunista carregava den
tro de si uma fórmula de destruição dos regimes democráticos, pois 
a repressão, a censura, o terror, as execuções sem julgamento pre
dominavam na URSS como, também, na Alemanha e Itália”.21 A 
seguir, sustentou que a sociedade, juntamente com o governo, de
veria adotar procedimentos para frear as ações comunistas e inter
romper seu processo de expansão verificado no pósguerra.22 Para 
OG, os comunistas e os fascistas caracterizavamse pela busca do 
desvirtuamento da realidade, pois “tudo servia para eles, menos a 
verdade, porque somente essa não permitia a atmosfera da con
fusão, da sabotagem e da descrença”. O jornal de Marinho concla
mava a vigilância da sociedade e do governo sobre as atividades dos 
comunistas, entendidos pela folha como “os responsáveis pela inci
tação dos trabalhadores brasileiros à rebelião, à desestabilização do 
regime democrático e criação de animosidades entre o povo brasi
leiro e os Estados Unidos”.23

É interessante notar que os seis jornais analisados, apesar de tons 
e graus distintos, definiram o comunismo como uma ameaça à or
dem vigente, ao status da classe dominante e à tentativa de implan
tação de um projeto político preconizado pelas correntes liberais. 
Assim, os jornais não se eximiram da responsabilidade de criar e di
fundir um discurso anticomunista na sociedade e tentar convencer 
seus leitores sobre a necessidade da eliminação da ideologia comu
nista do cenário político nacional. Podemos afirmar que os jornais 

21 DSP, 21/2/1946 e 2/6/1946.
22 DSP, 30/3/1947.
23 OG, 3, 6 e 24/5/1946.
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liberais que se posicionavam como democratas não se satisfizeram 
em apenas confrontar debates ou suas ideias com a dos comunistas, 
mas, definindose como democratas, justificavam posições e expe
dientes anticomunistas para criar imagens negativas e pejorativas ao 
comunismo e até darlhes realidade em suas páginas.

De acordo com Abramo (2003, p.2335), uma das caracterís
ticas fundamentais da imprensa brasileira é a manipulação da in
formação, cujo principal efeito é o de que as matérias não refletem 
a realidade, ou seja, os jornais distorcem os acontecimentos polí
ticos com o intuito de apresentar uma construção ficcional, a fim de 
montar uma realidade que privilegie os proprietários dos jornais e 
grupos econômicos diretamente ligados a eles, assim, “a manipula
ção das informações se transforma em manipulação da realidade”. 
Segundo o autor, é possível distinguir pelo menos quatro padrões 
de manipulação da grande imprensa: ocultar, fragmentar, inverter 
e induzir. Ao utilizar o padrão de ocultação, os jornais silenciam 
fatos da realidade e omitem determinados acontecimentos, sobre
tudo no planejamento da edição e da definição da pauta, sendo que 
cada empresa de comunicação, baseada em seus interesses políti
cos particulares, define aquilo que considera fato jornalístico. Após 
essa definição, a imprensa realiza o trabalho de fragmentar as infor
mações, ou seja, descontextualizar os acontecimentos com o propó
sito de criar uma outra realidade, favorável a seus interesses. Após 
a fragmentação dos fatos em aspectos particulares, a imprensa reor
dena as informações, troca os lugares e a importância dessas partes, 
e prossegue, assim, distorcendo a realidade original e criando outra 
artificial. Dessa forma, os jornais realizam uma inversão da rele
vância dos aspectos e uma inversão da opinião pela informação a 
fim de criar um fato jornalístico favorável às posições ideológicas  
e políticas dos jornais. Por fim, os órgãos da imprensa realizam o 
processo de indução, que consiste em levar os leitores a consumir a 
realidade construída pelos jornais, ou seja, o leitor é induzido a ver  
o mundo não como ele é, mas da forma como querem que ele o veja. 

Ao abordar a temática do comunismo, os grandes jornais libe
rais analisados realizaram um trabalho de silenciamento sobre as 
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atividades comunistas à medida que definiram o que deveria ou 
não ser abordado sobre o PCB. Ademais, quando se referiam aos 
comunistas e a sua agremiação partidária emitiam pareceres e jul
gamentos contrários à organização desses agentes políticos, sempre 
com o objetivo de dificultar as atividades comunistas nos campos 
jornalístico e político. Assim, podemos afirmar que não havia es
paço para a atuação dos comunistas na incipiente democracia bra
sileira pósguerra; permaneceram na obscuridade o complexo de 
suas atividades, as relações e as contribuições que o partido e os co
munistas proporcionaram à democracia e à vida política nacional. 
Após a distorção e a montagem do fato jornalístico, a realidade foi 
recriada pela imprensa à medida que associava o Bem aos Estados 
Unidos e ao regime capitalista, e o Mal à URSS e ao comunismo. 
Dessa forma, os leitores eram levados a acreditar não que só era as
sim o comunismo, mas que assim seria eternamente, sem possibili
dade de mudança. 

A linha política dos jornais analisados obedecia à cronologia dos 
interesses e da conveniência. É importante notar que a própria es
trutura da imprensa brasileira contribuiu para a afirmação do dis
curso anticomunista na sociedade, uma vez que a pauta dos jornais 
era definida por liberais que defendiam, por vezes, seus interesses 
políticos e econômicos mais imediatos. Além disso, o diretor e o 
redatorchefe de cada jornal – pessoas de confiança dos proprietá
rios –, e, posteriormente, os manuais de redação e estilo, impuse
ram um enquadramento de seus funcionários às normas editoriais 
estabelecidas pela empresa e delimitaram aquilo que poderia ou 
não ser publicado. Assim, por exemplo, notícias sobre propostas 
comunistas passaram a ser eliminadas das folhas, dando espaço à 
crítica e às perseguições ao PCB e à atuação de seus parlamentares. 
Dessa forma, a imprensa ocultava ou desvirtuava a atividade políti
ca dos comunistas na medida em que os editoriais e conteúdos jor
nalísticos produzidos passavam por filtros políticoideológicos ou, 
quando não, por interesses imediatos das empresas jornalísticas. 
Por outro lado, os produtos jornalísticos dos intelectuais e articulis
tas comunistas que escreviam para a grande imprensa brasileira 
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também passavam por um crivo ideológico, pois eram obrigados a 
escrever sobre temas determinados pelos diretores dos jornais ou 
ficavam restritos às seções literárias. 

Buscando a adesão do maior número de adeptos a sua causa polí
tica, a imprensa brasileira foi responsável, assim, pela construção de 
uma verdade única sobre a democracia, uma verdade que não ape
nas contestava a ideologia comunista como oferecia elementos para 
a luta anticomunista. A democracia defendida pelos jornais no ime
diato pósguerra era dotada de limites bem definidos, ou seja, de
veria estar a serviço dos interesses particulares de grupos políticos e 
econômicos, e o comunismo internacional e a ação legal do PCB no 
campo político brasileiro representavam constante ameaça a esses 
interesses.

A democracia escrita com letras minúsculas:  
a reação dos jornais às práticas comunistas

Durante o breve período de atuação legal do PCB na vida polí
tica nacional, as correntes liberais brasileiras recearam a expansão 
da ideologia comunista no país, principalmente entre o operariado 
urbano e as classes menos instruídas. Consequentemente, enten
diam que as ações do partido deveriam ser monitoradas pelo gover
no, pois representavam ameaça à implantação das propostas liberais 
e comprometiam a obra de democratização política do país. O re
ceio aumentou ainda mais devido ao crescimento eleitoral obtido 
pelo partido entre as eleições de dezembro de 1945 e a de janeiro de 
1947, bem como da condução política dos líderes comunistas que 
firmaram alianças com políticos de cunho populista, fato respon
sável por aguçar a desconfiança dos setores liberais e fortalecer o 
medo do perigo comunista e do retorno à ditadura. Recémlega
lizado, o partido conseguiu uma excelente votação nas eleições de 
1945. Na oportunidade, o candidato do PCB à Presidência da Re
pública, Yedo Fiúza, conquistou algo próximo a 10% dos votos do 
eleitorado. Além disso, o partido elegeu 14 deputados federais,  
entre os quais Carlos Marighela, Jorge Amado, João Amazonas, 
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Gregório Bezerra, Maurício Grabois e José Maria Crispim. Con
tou ainda com Luís Carlos Prestes como o senador mais votado 
pelo então Distrito Federal, tendo como suplente Abel Abreu 
Chermont. Assim, o partido conquistava o posto de quarta maior 
força política do país e atingia a marca de 200 mil filiados. 

Por sua vez, nas eleições de janeiro de 1947, em que elegeram go
vernadores, senadores, suplentes de senadores, deputados estaduais 
e deputados suplementares à Câmara Federal, os comunistas reali
zaram alianças políticas com alguns políticos que haviam desempe
nhado importantes papéis durante o Estado Novo, dentre os quais se 
destacava Adhemar de Barros, exinterventor do Estado Novo em 
São Paulo. Vale salientar que tal aliança deuse em nome do compro
metimento de Adhemar em defender a existência legal do PCB e so
lucionar os problemas do custo de vida da população paulista. A 
aliança com o PCB permitiu ao exinterventor estadonovista um im
portante trânsito entre o operariado urbano e concedeulhe a possi
bilidade de conquistar o eleitorado de um partido que havia conse
guido uma expressiva votação nas eleições de 1945 (Pomar, 2002, 
p.39). O apoio dos comunistas ao candidato do PSP foi baseado em 
uma promessa de ocupação de cargos públicos, inclusive da chefia da 
Polícia do Estado (Basbaum apud Pomar, 2002, p.40). Terminada a 
votação, Adhemar (PSP) conseguiu 35% dos votos e foi eleito, Hugo 
Borghi (PTN) conseguiu 30%, Mário Tavares, candidato do presi
dente Dutra e do PSD, teve 26%, e Almeida Prado, candidato da 
UDN, 8% dos votos.24 Nessas eleições, o PCB elegeu 46 deputados 
estaduais em 15 estados e no Distrito Federal, além de contar com os 
dirigentes comunistas Pedro Pomar e Diógenes Arruda, eleitos pelo 
PST na eleição suplementar para a Câmara Federal,25 e com a eleição 
da maior bancada na Câmara Municipal do Distrito Federal, com 18 
vereadores eleitos (Chilcote, 1982, p.97). 

24 Nas eleições, Adhemar recebeu 393.637 votos, Hugo Borghi, 340.502, Mário 
Tavares, 289.575, e Almeida Prado, 93.169. 

25 A partir de então, o PCB passou a contar com 16 deputados na Câmara dos 
Deputados e um senador. 
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A vitória de Adhemar em São Paulo foi determinante para que a 
imprensa, notadamente a paulista, passasse a criticar mais intensa
mente os comunistas por seu apoio ao candidato do PSP nas elei
ções e intensificar as manobras anticomunistas, bem como mobi
lizar as bases parlamentares conservadoras para a discussão da 
cassação da legenda e dos mandatos comunistas. Para OESP, havia 
quatro candidatos ao governo do Estado: “dois aventureiros (Hugo 
Borghi e Mário Tavares), um velho e mentalmente retardado polí
tico do século XIX (Adhemar de Barros) e um com profundas con
vicções democráticas (Almeida Prado)”. A folha dirigida por Júlio 
de Mesquita Filho acreditava que o PCB havia perdido a chance de 
contribuir com a democracia e apoiar o candidato udenista Almei
da Prado, entendido pelo jornal como um dos possuidores de um 
passado moral e intelectual notável, além de comprometido com  
a democracia. E concluía que os comunistas preferiram ficar ao lado 
de Adhemar, que fora um dos interventores da ditadura Vargas e 
realizara a mais feroz perseguição aos adversários.26 Durante a cam
panha eleitoral, a FM apoiou a candidatura de Mário Tavares, do 
PSD, ao governo do estado de São Paulo, classificandoo como 
“pertencente a uma estirpe ilustre e detentor de bons costumes”. 
Embora condenasse o apoio do PCB à candidatura de Adhemar de 
Barros, o jornal de Nabantino se relacionaria amistosamente com o 
governador Adhemar de Barros depois de sua posse.27 Seguindo 
sua linha de apoio aos governos constituídos, o DSP condenou a 
aliança realizada entre o PCB e Adhemar de Barros durante a cam
panha eleitoral. Todavia, logo após a vitória do candidato do PSP, o 
jornal de Chateaubriand passou a claramente defender o novo go
vernador, conquanto continuasse criticando os comunistas que ha
viam descarregado grande quantidade de votos na candidatura 
adhemarista. Depois da posse de Adhemar, Assis Chateaubriand 
tentou beneficiarse política e economicamente do novo governo. 
Para ele, “o novo governador de São Paulo havia adotado com os 

26 OESP, 7, 10 e 24/1/1947. 
27 FM, 1/1947.
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Diários, durante a campanha política, o mesmo expediente que 
teve o general Dutra, ou seja, não perdeu o contato com os Diários 
Associados”. Além disso, classificou o novo governador eleito 
como tolerante, inteligente e dotado de um desejo de servir São 
Paulo e seus altos ideais de educação cívica e de cultura política.28 

Nesse período, o candidato que recebesse o apoio dos comunis
tas era alvo de ataque das oposições, uma vez que o comunismo re
presentava a impureza e a antítese do projeto defendido pelas forças 
políticas liberais. Embora se declarasse terminantemente antico
munista, Chateaubriand reconheceu a importância do apoio do 
PCB à candidatura de Adhemar e afirmou que, sem essa aliança, o 
governador não teria conquistado a diferença de votos em relação  
a Hugo Borghi, o segundo colocado nas eleições. Durante a cam
panha eleitoral, Adhemar de Barros tentou por todos os meios 
defenderse das críticas que sofria por conta do apoio recebido dos 
comunistas. Vale lembrar que, uma vez impossibilitados de con
quistar os votos ou o apoio político dos comunistas, os agentes po
líticos liberais passaram a utilizar as ideias negativas construídas a 
respeito do comunismo para atacar seus opositores. É importante 
notar que todos os partidos almejavam conquistar o apoio e os vo
tos dos comunistas; então, o PCB realizou coligações com a UDN, 
o PTB e o PSD em vários estados do país. 

A partir do avanço eleitoral do PCB, verificado nas eleições de 
1945 e 1947, e à medida que os primeiros contornos da Guerra Fria 
ficavam mais nítidos, o governo e as correntes políticas conserva
doras brasileiras puseramse a controlar com mais intensidade as 
ações dos comunistas. As ações políticas contra o PCB culminaram 
no pedido de cancelamento da legenda em março de 1946, requerida 
pelos deputados Barreto Pinto29 e Himalaia Virgulino, do PTB, que 
acusavam os comunistas de representarem uma organização inter

28 DSP, 24/1/1947, 8/3/1947 e 12/3/1947.
29 De acordo com Nogueira (2005, p.9), Barreto Pinto foi eleito com apenas 537 

votos. Sua posse, bem como a de 17 dos 22 deputados eleitos pelo PTB, foi 
efetuada graças à enorme votação conseguida por Getúlio Vargas nas eleições de 
1945.
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nacional orientada pelo marxismoleninismo, e que, em caso de 
guerra entre Brasil e URSS, ficariam ao lado dos últimos. Apresen
tando farta documentação com publicações, entrevistas e discursos 
comunistas, os deputados objetivavam provar suas acusações. Além 
disso, denunciavam que, após obter o registro que lhe possibilitava 
atuar legalmente, o partido começou a exercer atividades nefastas e 
subversivas, apoiando greves e procurando criar um clima de confu
são e desordem. Assim sendo, a imprensa, que, havia pouco, defen
dera a completa democratização do país e a ampla participação dos 
partidos políticos no cenário político nacional, passou – com o intui
to de direcionar os debates políticos nacionais, tema a ser discutido 
adiante – a se posicionar diante das discussões acerca das denúncias 
e proposta de cassação do PCB apresentadas pelos petebistas. 

Centrado no objetivo de controlar as ações do PCB, no início de 
abril de 1946, o governo proibiu a realização de atividades comu
nistas, dispersou comício do partido no largo da Carioca, no Rio de 
Janeiro, invadiu suas sedes e reprimiu, em diversas partes do país, 
manifestações de trabalhadores durante o 1o de maio de 1946. O 
acontecimento mais preocupante ocorreu no dia 23 de maio de 
1946, no largo da Carioca, onde centenas de pessoas realizavam 
um ato em favor do PCB. A mando do presidente, a multidão foi 
dispersada pela polícia sob a alegação de que não era permitida a 
realização de comícios naquele local e de que os comunistas haviam 
descumprido as determinações das autoridades legais. Após forte 
repressão policial, que lembravam os períodos mais sombrios e au
toritários do Estado Novo, centenas de pessoas foram feridas, pre
sas e até uma morte foi contabilizada.

É curioso observar a reação da imprensa diante dos aconteci
mentos no largo da Carioca, sobretudo a dos jornais alinhados  
ao governo Dutra, como JB, OG, FM e DSP. Ao analisar o con
fronto entre policiais e militantes comunistas, o JB afirmou que o 
centro da cidade do Rio de Janeiro tinha sido palco de um “verda
deiro duelo entre os policiais que objetivavam a manutenção da or
dem e, de outro, militantes do Partido Comunista, os quais teima
vam em desobedecer à autoridade pública”. Para o jornal de Pereira 
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Carneiro, a polícia apenas havia cumprido o seu papel e estabeleceu 
uma linha divisória entre aqueles que querem ajudar o Brasil a sair 
das dificuldades deixadas por Vargas e aqueles que querem agravar 
a situação e trazer mais dificuldades para o povo brasileiro.30

Sobre os acontecimentos do largo da Carioca, OG tratou tam
bém de defender o governo e culpar os comunistas pela violentas 
ações da polícia, mas não deixou de realçar a utilização do excesso 
de força por parte dos policiais. De acordo com o jornal, o PCB en
tregou um requerimento à Delegacia de Polícia Social pedindo a 
autorização para realizar um comício no largo da Carioca no dia 23 
de maio, às 18 horas e 30 minutos. Por seu turno, a polícia emitiu 
um despacho no qual afirmava ser impossível a realização de comí
cios no largo da Carioca, uma vez que o local era considerado peri
goso para a segurança pública, ficando o PCB autorizado a realizar 
o comício na praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no mesmo 
dia e horário.31 Em editorial publicado em 24 de maio de 1946, OG 
deixou bem clara sua posição frente aos lamentáveis acontecimen
tos do largo da Carioca:

O Partido Comunista, dentro das intenções mais evidentes de seu 
guia e chefe, nada mais deseja que desenvolver o seu programa de 
achincalhe às autoridades, não poupando sequer os homens que se 
afastam mais do terreiro partidário, porque incumbidos de refletir no 
estrangeiro os rumos de nossa política externa, bem é de ver que ao Sr. 
Carlos Prestes e seus mais representativos correligionários com assen
to na Constituinte, o que importava acima de tudo era desmoralizar o 
poder público e sobreporse às suas ordens.32 

Para o DSP, não era possível emprestar solidariedade a “agita
dores vermelhos”, que não podiam ser considerados democratas e 
viviam perturbando a tranquilidade do povo que precisava traba
lhar, boicotando a ordem pública em decisões emanadas de fora de 

30 JB, 24 e 25/5/1946. 
31 OG, 22/5/1946.
32 OG, 24/5/1946.
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nossas fronteiras. Além disso, o jornal caracterizava os comunistas 
como rebeldes e interessados em destruir a democracia e incentivar 
o totalitarismo tal qual o então vigente na URSS.33 

Por sua vez, os jornais OESP, CM e FM apresentaram opiniões 
e avaliaram os fatos ocorridos no largo da Carioca diferentemente de 
seus concorrentes. Embora se declarasse terminantemente antico
munista, a FM responsabilizava tanto o PCB como o chefe da po
lícia do Distrito Federal. Para a folha, os comunistas já conheciam a 
determinação da polícia de mudar o local do comício no largo da Ca
rioca para a praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, pelo menos 
um dia antes de sua realização. No entanto, continuaram convocan
do os partidários para a atividade política no largo da Carioca. Mas 
afirmava que o chefe da polícia cometeu grave erro ao dar esperan
ças aos comunistas de que ainda poderiam obter licença para realizar 
o comício no largo da Carioca e concluía: “afirmar que a polícia ati
rou desnecessariamente contra o povo é tão leviano quanto dizer 
que os comunistas foram os provocadores do tiroteio”.34

Para o CM, a repressão policial ao comício no largo da Carioca 
constituiu um ato de violência à livre manifestação do pensamento 
e um arranhão na democracia. No entanto, o jornal fez duras crí
ticas ao comportamento dos comunistas, pois teriam desobedecido 
às diretrizes policiais e convocado grande quantidade de pessoas 
para participar do comício no largo da Carioca. Além disso, acredi
tava que o largo da Carioca não tinha condições de receber comí
cios, pois, no horário em que foi marcado o dos comunistas, o retor
no dos trabalhadores para casa seria atrapalhado e causaria grande 
desconforto. Concluía afirmando que, naquele episódio, a liber
dade de pensamento ofendia a liberdade pura e simples de todos. 
Para a folha de Paulo Bittencourt, a polícia não deveria proibir os 
comícios, mas localizálos melhor para que a prática democrática 
pudesse se fortalecer no país.35 

33 DSP, 25 e 29/5/1946. 
34 FM, 26/5/1946.
35 CM, 28/5/1946. 
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Denunciando a ação da polícia do Distrito Federal como terro
rista e nazista, OESP tomou posição bem mais crítica e dura em 
relação ao ocorrido no largo da Carioca. Em sua coluna diária “O 
Momento Político”, o articulista Rafael Corrêa de Oliveira, que to
dos os dias criticava o governo e seus auxiliares, afirmou que Dutra 
estava “preparando o terreno para um regime de terror”. Para ele, a 
polícia propositalmente havia deixado que a multidão se aglome
rasse no largo da Carioca para “demonstrar sua monstruosidade e, 
além disso, não havia nada que justificasse a ação violenta e desa
lentadora da polícia que reprimiu a população que se reunia pacifi
camente para a realização do comício, além disso, o povo não tinha 
pleno conhecimento da proibição do ato político”. Nos dias seguin
tes à repressão policial, OESP publicou uma série de matérias, arti
gos e editoriais que condenava as ações violentas da polícia, respon
sabilizava o governo pela autoria das ações e exigia a demissão do 
chefe da polícia do Distrito Federal, José Lira, bem como a demis
são de todos os homens do Estado Novo que estavam no governo, 
uma vez que, se eles continuassem e não modificassem sua condu
ta, o país poderia voltar ao regime de tirania.36 Diferentemente dos 
outros jornais, OESP procurou minimizar a culpa dos comunistas 
no episódio e responsabilizou sobretudo o governo pelo confronto. 
No entanto, o jornal não deixou de publicar virulentas críticas à 
atuação dos comunistas no período em que gozavam de vida legal, 
ao denunciar sua propaganda e seu objetivo revolucionário. De
monstrando total alinhamento aos ideais liberais, o jornal defendeu 
a atuação dos comunistas dentro dos limites legais e sem desafiar as 
autoridades, caso contrário, poderiam levar o país à catástrofe su
prema, o que para o jornal significava a supressão das liberdades 
que o país havia reconquistado.

Aos poucos, o governo intensificou as ações repressivas para 
enfraquecer a organização comunista e, principalmente, conter 
seus métodos de propaganda e divulgação de ideias. Por isso, com o 
decretolei 22.938, de 15 de abril de 1947, o governo suspendeu as 

36 OESP, 24, 25 e 28/5/1946.
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atividades da Juventude Comunista (JUC) sob a alegação de que a 
organização era nociva ao país, orientada pelo comunismo sovié
tico, filiada ao Partido Comunista do Brasil e tinha adquirido per
sonalidade jurídica mediante falsa declaração de seus fins. No en
tanto, como forma de conter os avanços da Juventude Comunista, a 
Igreja Católica criou a Juventude Operária Católica, uma organi
zação composta por jovens que objetivava atuar no movimento 
operário com o intuito de combater a influência soviética nas clas
ses trabalhadoras.37 É importante notar que todos os seis jornais 
analisados posicionaramse contra a organização da Juventude Co
munista, por acreditarem que ela oferecia perigo aos jovens brasi
leiros e os hipnotizava com suas ideias subversivas. De todos os 
jornais analisados, merecem destaque as posições de OESP e JB. 
Ambos chegaram a propor receitas de como combater a Juventude 
Comunista, mas dentro da legalidade constitucional. O diário da 
família Mesquita afirmava que as forças democráticas não pode
riam ficar inertes diante da criação da JC. Sem propor a repressão 
policial à entidade, o jornal preconizava a criação da Juventude De
mocrática, que deveria ser “reunida em torno da bandeira da liber
dade e justiça”, para fazer frente à organização comunista. Ao pro
por a formação da Juventude Democrática, o jornal paulista 
objetivava “convencer os jovens brasileiros sobre os perigos do co
munismo e orientálos sobre a necessidade do fortalecimento da 
democracia”.38 Por sua vez, o JB comparou a Juventude Comunista 
à Juventude Nazista. Para o JB, seria necessária a formação de gru
pos de jovens religiosos para fazer frente à Juventude Comunista, 
uma vez que o jornal concebia a religião como um meio eficaz para 
eliminar o comunismo da sociedade.39

As perseguições aos comunistas ganharam intensidade quando 
os acontecimentos que se desenhavam no âmbito internacional im
pulsionaram o governo brasileiro a repensar suas relações diplo

37 JB, 13/5/1947.
38 OESP, 6/4/1947.
39 JB, 13/5/1947. 
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máticas com a URSS. Respirando esse ambiente de agressões e  
autoritarismo, o debate em torno do rompimento das relações di
plomáticas entre URSS e Brasil ocupou a atenção das correntes po
líticas e da imprensa brasileira a partir de meados de 1947. Uma 
vez cassada a legenda comunista, não restava dúvidas de que o pró
ximo passo do governo brasileiro seria o rompimento de relações 
diplomáticas com a URSS. 

Com a cassação da legenda comunista no Brasil em maio de 
1947, a imprensa soviética passou a desferir pesadas críticas ao go
verno brasileiro, acusandoo de fascista e intransigente. No entan
to, o fato que contribuiu sobremaneira para que o governo brasilei
ro tomasse a iniciativa do rompimento foi o ataque realizado ao 
presidente Dutra pelo governo soviético no jornal Literaturnaya 
Gazeta em 10 de outubro de 1947. Os soviéticos classificaram o 
presidente brasileiro como “general do café” e o acusaram de nutrir 
uma “mórbida paixão pelo nazismo”, além de temer o Exército ale
mão, “mesmo quando o via nas telas do cinema” (Rezende, 2006, 
p.92). Por intermédio do embaixador brasileiro Pimentel Brandão, 
o governo brasileiro enviou uma nota ao governo soviético exigindo 
retratação das afirmações, pois, segundo as autoridades brasileiras, 
elas constituíam uma afronta ao Brasil. No dia 14 de outubro de 
1947, o ministro das Relações Exteriores da URSS recusouse a 
responder à nota emitida pelo governo brasileiro, afirmando que as 
acusações não eram cabíveis e que a referida nota estava escrita em 
tons ofensivos. Diante do episódio, e sobretudo diante do impasse 
criado, o governo brasileiro enviou nota ao governo soviético co
municando o rompimento de relações diplomáticas entre os países 
em 21 de outubro de 1947.40

Publicada integralmente no jornal OG,41 a nota emitida pelo go
verno brasileiro justificava como causa do rompimento o tratamento 

40 O Brasil foi um dos primeiros países a romper relações diplomáticas com a 
URSS após o fim da Segunda Guerra Mundial. No mesmo mês, o Chile fez o 
mesmo, seguido da Colômbia em 1948, Cuba e Venezuela em 1952 e Guate
mala em 1954.

41 OG, 21/10/1947.
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desigual dado aos diplomatas brasileiros em Moscou em relação aos 
representantes soviéticos no Rio de Janeiro, aos vexames e restrições 
aos diplomatas brasileiros, às críticas do governo soviético ao minis
tro das Relações Exteriores, Osvaldo Aranha, e ao presidente Dutra 
e a rejeição do pedido de desculpas ao governo brasileiro. O rompi
mento de relações diplomáticas com a URSS foi bem recebido pelos 
círculos políticos conservadores e anticomunistas no Brasil e recebeu 
aplausos da maior parte dos parlamentares brasileiros. Os jornais 
analisados produziram intensos debates em torno do episódio e, con
juntamente, posicionaramse favoráveis ao rompimento das relações, 
embora apresentassem motivos e objetivos diversos para tal.

Apesar de ter defendido o rompimento de relações diplomáticas 
entre os dois países, OESP publicou artigos de autoria de diferen
tes articulistas que lamentavam o fato. Entendendo o rompimento 
entre os dois países como um processo inserido no contexto mar
cado pela Guerra Fria, o articulista Rafael Corrêa de Oliveira, pró
ximo à linha editorial do jornal, defendeu o ato do governo brasi
leiro e considerou que ele correspondia ao interesse nacional, mas 
se o rompimento tivesse ocorrido apenas por interesses internacio
nais, não deveria ser apoiado. Em matéria publicada em 19 de ou
tubro de 1947, Corrêa defendia que o governo brasileiro deveria 
ressalvar a dignidade do Brasil e impedir que o país fosse conside
rado apenas uma carta inexpressiva no cenário da Guerra Fria, ou 
seja, deveria mostrarse portador de opinião própria e não depen
dente do contexto político internacional. Preconizava que o Brasil 
deveria apresentarse como mediador entre as disputas que envol
vessem EUA e URSS, pois representava uma potência distanciada 
geograficamente dos dois polos de disputas, “além de se caracte
rizar uma nação íntegra e objetiva, podendo servir de árbitro, intér
prete e conciliador entre as partes”.42 Por sua vez, Paul Vanordem 
Shaw, também articulista do jornal, lamentou o rompimento de re
lações entre os dois países, pois esse ato significava o fechamento de 

42 Além da matéria de autoria de Rafael Corrêa de Oliveira, OESP, 4 e 
22/10/1947. 
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uma porta que poderia gerar entendimentos mútuos e o fortaleci
mento das Nações Unidas.43 

O CM tomou o rompimento de relações com a URSS como algo 
inevitável em face da arrogância, intransigência e grosseria das auto
ridades soviéticas. Para o jornal, a URSS não deixara outra alterna
tiva a não ser o rompimento, ou seja, “a decisão de ruptura coube 
legitimamente ao Brasil, mas a responsabilidade do ato, pela origem 
da causa, pertence ao governo soviético”.44 O jornalista Carlos La
cerda, em sua coluna diária, embora se declarasse terminantemente 
anticomunista, lamentou o rompimento de relações do Brasil com a 
URSS, pois classificava a nação soviética como uma das mais pode
rosas do mundo e, além disso, entendia que o rompimento compro
meteria a participação do Brasil na Organização das Nações Unidas, 
“onde a Rússia dispunha de uma grande preponderância”. Para La
cerda, a culpa do rompimento era exclusivamente da URSS, pois 
essa insultara o governo brasileiro e criara condições para que o rela
cionamento entre as duas nações se tornasse impossível.45

Antes mesmo de se iniciarem as discussões nas páginas da im
prensa acerca do rompimento de relações diplomáticas entre Brasil 
e URSS, Assis Chateaubriand já defendia a ação, pois a “entendia 
como umas das principais medidas a serem adotadas pelo governo 
a fim de enfrentar, não a propaganda pacífica do credo vermelho, 
mas os excessos e as provocações que estavam sendo empregados 
nessa propaganda”.46

O JB posicionouse de forma ofensiva à URSS diante do rompi
mento. Para o jornal, aos soviéticos não interessava a manutenção 
das relações diplomáticas, pois trataram o Brasil como uma potên
cia sem importância, como aquelas que caíram sob sua influência, 
e, por isso, mostravamse tão pouco diplomatas no trato com as de
mais nações. Aproveitandose da oportunidade para atacar o re

43 OESP, 2/11/1947.
44 CM, 22/10/1947. 
45 CM, 21/10/1947.
46 DSP, 29/5/1946.
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gime soviético, o JB assegurou que a opinião naquele país era con
trolada por seus dirigentes, o regime comunista configuravase 
como uma ideologia completamente diferente da que vigorava nos 
países democráticos, pois havia restrição da liberdade individual. 
Contrapondose ao modelo político soviético, afirmava que “no 
Brasil havia uma democracia de fato, o povo escolhia seus candi
datos e os jornais publicavam aquilo que pensava o povo, indepen
dentemente da influência do governo, ou seja, no Brasil, a imprensa 
pensava e ajudava a construir a nação”.47 Por sua vez, OG adotou 
posição mais agressiva que a de seus congêneres diante do fato. De
fensor do rompimento entre as duas nações, a folha de Roberto 
Marinho aconselhou todos os países da América do Sul a seguir os 
passos do governo brasileiro, pois entendia que a URSS e o comu
nismo representavam uma ameaça à América; assim, os governos 
sulamericanos deveriam unir suas forças para eliminar a influên
cia do comunismo no continente. O jornal entendia que, depois de 
sua ação na guerra, a URSS iniciava o caminho para a conquista do 
mundo e a implantação da desordem.48 Por sua vez, os dirigentes da 
FM inferiam que a URSS representava uma ameaça à civilização 
ocidental, isto é, ao mundo capitalista em conjunto e, por essa ra
zão, todas as medidas que fossem tomadas contra a URSS recebiam 
o apoio incondicional do jornal. Justificando a medida adotada pelo 
governo brasileiro, o jornal dirigido por Nabantino Ramos con
cluiu que os diplomatas brasileiros não recebiam tratamento devi
do do governo soviético e não dispunham de boas acomodações na 
URSS, e que, além disso, o relacionamento do governo soviético 
com o brasileiro não era próprio de nações amigas, uma vez que 
aquele se caracterizava pelo autoritarismo e não respeitava a sobe
rania brasileira.49

Podemos afirmar que o rompimento de relações diplomáticas 
entre Brasil e URSS estava inserido no campo de disputas político

47 JB, 21 e 23/10/1947.
48 OG, 20, 22 e 27/10/1947.
49 FM, 20/10/1947.
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ideológicas internacionais marcadas pela Guerra Fria e sinalizou 
claramente o lado em que o Brasil ficaria durante tal conflito; além 
disso, era parte de um conjunto de ações do governo que visou eli
minar a influência comunista na sociedade brasileira. No entanto, 
diversas outras ações governamentais já vinham sendo planejadas e 
executadas com o intuito de atingir tal objetivo. 

Cumpre afirmar que, com a chegada de Dutra ao poder, não era 
de se esperar um tratamento diferente daquele recebido pelos co
munistas durante o Estado Novo, uma vez que agentes da estrutura 
política daquele regime, bem como os militares que serviram como 
base de sustentação do regime estadonovista, continuaram no po
der. Dessa forma, as mesmas intenções de combater o comunismo 
e o PCB durante o governo Vargas foram transplantadas para a or
dem política inaugurada com a Constituição de 1946, como a ela
boração do projeto de Segurança Nacional, como antídoto para 
controlar as ações comunistas. 

Enquanto as correntes políticas lutavam pelo retorno à vida de
mocrática e constitucional, o governo elaborava um projeto de lei 
de segurança nacional com o intuito de centralizar e controlar a 
vida política do país. Em julho de 1947, o ministro da Justiça, Be
nedito da Costa Neto, apresentou um projeto ao presidente Dutra, 
elaborado na Seção de Segurança Nacional do Ministério, com
posto por 25 artigos que preconizavam a segurança do Estado, a 
soberania do país, a integridade dos poderes, a proteção do país 
contra os ataques de ideologias subversivas, a eliminação da infil
tração da ideologia comunista no meio do funcionalismo público, 
entre outros. O projeto passou por vários ministérios, foi avaliado 
pelo presidente da República, chegou à Câmara dos Deputados 
em 1949, após aprovação no Senado Federal em 8 de janeiro do 
mesmo ano, e foi promulgado em 1953 (Reznik, 2004, p.54). O 
projeto foi discutido e elaborado num contexto político marcado 
pela polarização ideológica do mundo, pelo receio da proliferação 
da ideologia marxistaleninista e apresentava objetivos bastante 
nítidos, ou seja, frear as ações dos comunistas e proteger o país dos 
excessos totalitários. No entanto, o projeto atentava contra a livre 
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associação partidária, a liberdade de imprensa, a estabilidade do 
funcionalismo público, entre outros pontos. Podemos afirmar que 
a política implementada pelos EUA após a Segunda Guerra Mun
dial influenciou a Seção de Segurança Nacional no Brasil na for
mulação de propostas políticas. De acordo com Reznik (2004, 
p.489), o ministro das Relações Exteriores, Raul Fernandes, en
viou dois ofícios ao ministro da Justiça, Benedito da Costa Neto, 
em 29 de maio de 1947 e 29 de julho de 1947, respectivamente, os 
quais o alertavam sobre as ações do governo norteamericano para 
barrar o avanço comunista, como a obrigatoriedade de todos os 
funcionários públicos, bem como das pessoas a serem contratadas 
pelo Executivo, de provar que não pertenciam a nenhuma organi
zação antidemocrática.

É possível considerar que as medidas repressivas do governo se 
iniciaram antes mesmo da elaboração do projeto de Segurança Na
cional. Em 1948, a Seção de Segurança Nacional dedicouse à or
ganização, em colaboração com os governos estaduais, de um ca
dastro de publicações diárias e periódicas existentes no Brasil, com 
o intuito de conhecer a orientação políticosocial dos órgãos de im
prensa no país. Além disso, o governo passou a controlar com 
maior rigidez as publicações estrangeiras, a fim de evitar a proli
feração de órgãos de ideologias subversivas e antidemocráticas no 
país. Cumpre afirmar que tais medidas visavam a proporcionar ao 
Estado os meios necessários para se defender das atividades sub
versivas – naquele momento, consubstanciadas na prática comu
nista. No entanto, a ação do governo Dutra contra a imprensa co
munista, além da proposta de controle da entrada de publicações 
estrangeiras no Brasil, iniciouse antes do período sinalizado por 
Luís Reznik. Em 18 de outubro de 1946, o ministro da Justiça, 
Costa Neto, notificou aos governos dos estados que os jornais de 
língua estrangeira poderiam ser editados no Brasil, exceto os de 
caráter político, alegando o perigo da infiltração estrangeira no 
país. A determinação ministerial obrigou as folhas estrangeiras a 
publicar seu conteúdo no Brasil em língua nacional, pois “essa exi
gência fazia parte do plano de nacionalização, integral ou progres
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siva, de muitas atividades suscetíveis de abrigar o espírito desinte
grador do estrangeiro”.50 

A partir do início do governo Dutra, a imprensa comunista so
freu inúmeras arbitrariedades e passou a ser vigiada por elementos 
governamentais e pela polícia. Vale destacar que, à medida que  
os comunistas conquistavam maior espaço no campo político na
cional e ampliavam suas bases eleitorais, o governo intensificava a 
repressão às suas atividades, e buscava anular a atividade dos jor
nais ligados ao partido. A partir de então, inúmeros órgãos da im
prensa comunista, e até não comunista, mas que não eram simpá
ticos ao governo, foram invadidos, incendiados e impedidos de 
funcionar, provocando inúmeros debates parlamentares e na im
prensa brasileira. Como exemplo disso, podemos citar o fechamen
to da Rádio Roquete Pinto no final de julho de 1947, emissora que 
não apresentava cores partidárias e pertencia à prefeitura do Rio de 
Janeiro, irradiando notícias que interessavam à administração mu
nicipal e os debates na Câmara dos Vereadores. Único jornal cario
ca pesquisado que noticiou o fechamento da emissora, o CM asse
verou que “o suposto delito cometido pela emissora fora transmitir 
os debates travados na Câmara, onde os oradores criticavam aber
tamente o governo”. E concluía: “como a democracia no Brasil ain
da não se escreve com letras maiúsculas a emissora foi sumaria
mente fechada pelo governo”.51

É importante afirmar que as autoridades da Organização das 
Nações Unidas adentraram o mês de maio de 1947 realizando ne
gociações para a implantação da liberdade mundial de informações, 
com vistas a garantir ao indivíduo a possibilidade de emitir opi
niões e ideias sem nenhum tipo de censura. Entretanto, a partir de 
1947, o governo brasileiro estava disposto a controlar mais de perto 
o conteúdo da imprensa, sobretudo dos órgãos comunistas.52 A 
partir da aprovação do decretolei 20.493, de 24 de janeiro de 

50 CM, 19/10/1946.
51 CM, 31/7/1947.
52 CM, 20/5/1947.
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1946,53 que regulamentava o Serviço de Censura de Diversões Pú
blicas, o governo passou a agir de maneira sincronizada a fim de 
controlar a produção e circulação jornalística, como nos sombrios 
tempos do Estado Novo; além disso, o decretolei serviu para legi
timar as ações arbitrárias cometidas contra a imprensa comunista, e 
para minar sua atuação nos campos político e jornalístico brasilei
ro. Kushnir (2004, p.99100) salienta que houve “continuidades e 
aglutinações na burocracia estatal durante a década de 1940, ou 
seja, nesse período, a censura apresentou corpos polares com dife
rentes maneiras de agir e vinculados a um mesmo organismo”, sen
do harmônica na ação repressora à imprensa. Assim, podemos afir
mar que o período posterior ao Estado Novo manteve resquícios 
autoritários, como a perseguição à imprensa, sobretudo, à de linha 
comunista. 

Ademais, a própria Constituição promulgada em 19 de setem
bro de 1946 revelouse limitada do ponto de vista democrático e foi 
utilizada como base para atacar a imprensa, principalmente a man
tida pelos comunistas. O artigo 141, parágrafo 5o, dispunha:

É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, 
salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, 
nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não 
é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publi
cação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. 
Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos 
para subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de 
classe.

De acordo com Kushnir (2004, p.98), viviase ainda o impacto 
da Segunda Guerra Mundial e a última frase do parágrafo contido 
no artigo transcrito seria explicada pelo receio do ressurgimento e 
fortalecimento da ideologia nazifascista. No entanto, podemos afir

53 De acordo com Kushnir (2004, p.101), esse decreto justificou a maioria dos pa
receres dos censores, tanto para vetar como para autorizar a publicação de ma
térias nos órgãos até 1988.
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mar que, com a eliminação dos inimigos internacionais de extrema 
direita, o comunismo soviético passou a ser encarado como novo ini
migo das nações “democráticas”. À medida que a Guerra Fria ga
nhava definição em âmbito internacional, os comunistas passaram a 
ser considerados subversivos e sua propaganda apenas tolerada pelo 
governo brasileiro. A partir de então, os jornais comunistas, bem 
como suas principais células partidárias, passaram a ser atacadas, às 
vezes de forma violenta, pelas autoridades policiais. Vale ressaltar 
ainda que as arbitrariedades cometidas contra os órgãos comunistas 
foram justificadas pelo descumprimento do dispositivo constitucio
nal, que vetava a propaganda de guerra e a defesa de instrumentos 
violentos que levassem o país a uma situação beligerante.

Após a extinção da legenda comunista, o ministro da Justiça, Be
nedito Costa Neto, baixou uma circular afirmando que o PCB não 
poderia mais manter seus órgãos de imprensa.54 Tal posicionamento 
foi veementemente criticado pelos principais jornais. Embora decla
radamente anticomunistas, os periódicos analisados posicionaramse 
contra o ato, pois o entendiam como arbitrário e inconstitucional, fe
rindo o dispositivo constitucional que garantia a liberdade de im
prensa no país. Dessa forma, a circular do ministro afetou frontal
mente a estrutura jornalística mantida pelos comunistas. O PCB 
possuía vários periódicos, dispunha de importante estrutura jorna
lística, e as matérias de seus jornais eram assinadas por grandes no
mes da intelectualidade brasileira. A partir da anistia política de 18 
de abril de 1945, o partido recebeu a adesão de escritores, artistas, 
professores universitários e jornalistas em seus quadros. O engaja
mento desses profissionais no partido era uma forma de atuar politi
camente e divulgar suas ideias. O partido construiu uma rede de in
formação que incluía livros, panfletos e opúsculos, além de diversos 
diários e semanários como Tribuna Popular, Diretrizes, O Esteio, A 
Revista, Jornal Hoje, O Momento, O Democrata, A Tribuna Gaúcha 
e A Classe Operária. Dentre esses periódicos, a Tribuna Popular foi o 
principal instrumento doutrinário comunista e apresentava a melhor 

54 OESP, 17/5/1947.
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estrutura jornalística. O órgão foi fundado em 1925 com tiragem ini
cial de cinco mil exemplares, chegando a cinquenta mil exemplares 
em 1946, contando com colunistas como Gilberto Freyre, Sérgio  
Buarque de Holanda, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de An
drade, entre outros. Além disso, entre 1944 e 1947, os comunistas 
tiveram atividade editorial intensa. Encarregado de criar uma editora 
partidária dentro de padrões empresariais, Leôncio Basbaum fundou 
a Editorial Vitória, que se tornaria a editora mais importante do PCB 
nas décadas de 1940 e 1950. A Vitória foi responsável por traduzir e 
difundir livros pouco conhecidos no Brasil, sobretudo textos marxis
tas, e contribuiu com a difusão do conhecimento político revolucio
nário entre os filiados e determinados círculos de leitores, promo
vendo a articulação da teoria com a prática revolucionária. Além da 
Editorial Vitória, o partido contou com as Edições Horizonte, editora 
fundada em 1945 e que exerceu importante papel na publicação e 
distribuição de produtos editoriais comunistas55 (Sotana, 2006, 
p.1478). 

As ações governamentais que visavam a eliminar a influência da 
ideologia comunista da vida política nacional e desarticular as ações 
da imprensa ligada ao PCB, bem como sua estrutura publicitária, 
começaram bem antes da cassação da legenda e dos mandatos de 
seus representantes. No final de julho de 1946, o jornal comunista 
Tribuna Popular foi impedido de circular por quinze dias por deter
minação do chefe da polícia, Pereira Lira, sob a alegação de ser di
vulgador dos planos terroristas dos comunistas e propagador de 
ideologias subversivas e contrárias à moral cristã e aos princípios 
democráticos.56 Além disso, em 21 de outubro de 1947, a redação 
do jornal, no Rio de Janeiro, foi invadida e empastelada com a co
nivência da polícia, ferindo o dispositivo constitucional que garan
tia o livre trânsito das ideias e a liberdade de expressão no país. 
Diante do ocorrido, as forças políticas do país emitiram suas opi

55 Em 1947 as Edições Horizontes fundiramse ao Editorial Vitória em virtude da 
repressão sofrida pelos comunistas e devido à falta de recursos financeiros. 

56 OESP, 27 e 31/7/1946.
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niões e patrocinaram intensos debates no Congresso Nacional, e 
os jornais publicaram matérias e manifestações sobre o empaste 
lamento do jornal. No Congresso Nacional ocorreram pronuncia
mentos e manifestações contrários ao ato, sobretudo da UDN, do 
PSB, do PL e do PCB. No Senado, o udenista Hamilton Nogueira 
criticou o empastelamento do jornal e ficou irritado com a moro
sidade da polícia, que, depois de informada, demorou quarenta 
minutos para chegar até o local. Para o senador, o acontecimento 
representou um dos maiores atentados à imprensa. Por sua vez,  
o deputado Hermes de Lima afirmou que o ato fora criminoso e 
poderia levar o presidente da República ao banco dos réus. Em 
nome da bancada comunista, Jorge Amado afirmou que o empas
telamento do jornal feria “muito mais a democracia do que o pró
prio jornal”.57 

No entanto, as discussões sobre as arbitrariedades cometidas 
contra a imprensa comunista não se restringiram apenas ao âmbito 
parlamentar, e os jornais analisados também emitiram opiniões  
e se posicionaram diante do ocorrido. Vale ressaltar que o CM e 
OESP posicionaramse contra o ataque ao jornal Tribuna Popular 
e apoiaram as manifestações dos comunistas contra as ações poli
ciais. Para OESP, os atos do governo brasileiro contra a imprensa 
comunista faziam relembrar os períodos mais sombrios da ditadura 
estadonovista, sendo, portanto, merecedores da mais profunda re
pulsa das correntes democráticas brasileiras. Para o jornal, a Cons
tituição garantia a livre manifestação do pensamento e, no caso da 
imprensa, não permitia a propaganda de guerra e os processos vio
lentos para subverter a ordem pública, expedientes que não eram 
realizados pela Tribuna Popular. Afirmava que a propaganda das 
ideias deveria ser livre, “por mais absurdas” que fossem; se “os co
munistas injuriavam” as pessoas e instituições, deveriam ser sub
metidos a processos criminais como previa a Constituição, e não 
serem penalizados com invasões de suas sedes, prisões e fechamen

57 Diário de Notícias, 23/10/1947.
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to de sua imprensa.58 Por seu turno, o CM afirmava que a liberdade 
de imprensa era um dogma da democracia, e, com a suspensão e 
posterior empastelamento da Tribuna Popular, a democracia havia 
sofrido um duríssimo golpe. Embora reafirmasse sua posição anti
comunista, o CM sustentava que não podia compreender que num 
regime de liberdade e sincera democracia fosse negada a liberdade 
de expressão e de pensamento aos órgãos comunistas; se os comu
nistas conspiram, devem ser processados, mas a força não deve ser 
usada para calar a voz da imprensa.59 

A FM posicionouse de forma curiosa diante da suspensão e 
posterior empastelamento da Tribuna Popular. Conquanto con
denasse a atitude dos comunistas, que, segundo ela, caluniavam o 
poder público e atentavam contra a ordem da sociedade, a folha 
paulista também condenava a utilização da repressão policial con
tra os os seguidores do PCB, pois entendia que as forças democrá
ticas deveriam enfrentar a ofensiva dos comunistas e lutar judicial
mente se pretendessem prendêlos. Em editorial, o jornal deixou 
clara a sua posição sobre a liberdade de imprensa e a atuação da 
imprensa comunista:

A injúria e a calúnia contra os agentes do poder constituem crimes 
previstos pela lei e os responsáveis podem ser punidos de maneira ade
quada. Não há dúvida de que os processos por delitos de imprensa são 
morosos e difíceis, mas é preciso reconhecer que ainda constituem o 
único caminho civilizado e democrático de castigar os difamadores. 
[...] Se há governo seguro em suas posições e livre de um golpe adverso 
é o do general Dutra [...] e um governo forte como o que temos está, se 
quiser, em condições de defenderse com armas democráticas entre  
as quais não se inclui a apreensão de jornais que a lei de 1938 autoriza. 
Não nos esqueçamos que essa lei foi promulgada numa época de ne
gação de nossas liberdades públicas.60

58 OESP, 27/7/1946 e 17/5/1947. 
59 CM, 27/7/1946, 16/9/1946 e 16/5/1947.
60 FM, 18/9/1946.
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Entretanto, o jornal de Nabantino Ramos realizou ampla co
bertura do empastelamento e criticou tanto os comunistas como os 
policiais que invadiram o jornal.61 Por outro lado, os jornais OG, JB 
e DSP, órgãos mais ligados ao governo Dutra, defenderam as ações 
arbitrárias contra o PCB e sua imprensa. OG divulgou o fechamen
to do Tribuna Popular com grande entusiasmo e afirmava que “a 
imprensa comunista estava a serviço de Moscou” e, portanto, deve
ria ser combatida e silenciada pelo governo.62 Com o intuito de exi
mir o governo Dutra da responsabilidade pelo fechamento do jor
nal comunista, o JB afirmava que a invasão e o empastelamento 
foram realizados por “populares revoltados com a atitude do jornal 
que estava a serviço de uma ideologia incompatível com a democra
cia e com a verdade e, consequentemente, agiam contra o Brasil”.63 
O DSP declarava, de maneira irônica, que os partidários comunis
tas não deviam reclamar das ações realizadas pela polícia ao fechar 
a Tribuna Popular, pois, na “Rússia”, as ações contra os opositores 
ao regime eram revestidas de força e autoritarismo. Para o jornal,  
o governo agia com brandura que não se costuma empregar na 
“Rússia”. O fechamento do jornal comunista era entendido pela 
folha paulista de Chateaubriand como necessário, pois difundia 
propaganda subversiva contra as instituições republicanas, incita
va as classes populares à rebelião contra as Forças Armadas, na es
perança de destruir os princípios democráticos da Constituição de 
1946. Em editorial, Chateaubriand interrogava o leitor: “com que 
direito um partido que tem a escravidão organizada dentro de suas 
fronteiras, se permitirá reclamar do direito de ser tratado em terri
tório alheio, como campeão da liberdade?”.64

A invasão e o posterior empastelamento da Tribuna Popular 
trouxeram inúmeros prejuízos a ela, pois diversos maquinários fo
ram quebrados, incluindo suas rotativas, e a redação e arquivos  

61 FM, 23 e 24/10/1947.
62 OG, 8/1/1948.
63 JB, 23/10/1947. 
64 DSP, 11/12/1947.
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foram saqueados. Impossibilitado de circular, o jornal comunista 
distribuiu centenas de folhas mimeografadas em que atacava o go
verno brasileiro, a polícia e os Estados Unidos. No mesmo dia, 
ocorreram manifestações violentas em frente à Embaixada da Rús
sia, dessa vez prontamente reprimidas pela polícia. A partir do fi
nal de 1947, o jornal Tribuna Popular foi substituído pela Imprensa 
Popular. No entanto, a mudança de nome não foi suficiente para 
evitar a perseguição governamental e seu empastelamento (Silva, 
1976, p.381).

Entretanto, as arbitrariedades contra a imprensa comunista não 
pararam por aí. Em 5 de janeiro de 1948, a polícia invadiu, dani
ficou equipamentos e prendeu funcionários dos órgãos A Hora e O 
Esporte em São Paulo. Altas horas da madrugada, assaltantes mas
carados e de luvas desceram de um caminhão sem placa dando tiros 
para o ar e, em seguida, danificaram os maquinários dos jornais.65 
Já em 31 de janeiro de 1948, a edição do jornal Hoje foi apreendida, 
sob a acusação de haver adotado uma linguagem ofensiva às auto
ridades constituídas e de incitar a sublevação popular. Na opor
tunidade, inúmeros trabalhadores do jornal foram presos.66 Além 
disso, em 27 de fevereiro de 1948, o jornal foi suspenso por seis me
ses por ordem do Ministério da Justiça, com a acusação de atentar 
contra a segurança nacional. Após a suspensão do jornal, surgiria  
o seu sucessor: Notícias de Hoje, que também seria invadido e fe
chado pelo governo em 3 de março do mesmo ano.67 É importante 
notar que as arbitrariedades cometidas contra o jornal Hoje provo
caram acaloradas discussões na imprensa e no ambiente político
partidário. 

Assim como no episódio do empastelamento da Tribuna Popu‑
lar, OESP e CM condenaram veementemente os atos do governo  
e publicaram diversas manifestações de entidades, como a Asso
ciação Paulista de Imprensa, Sindicatos das Empresas de Proprie

65 Diário de Notícias, 6/1/1948.
66 OESP, 3/2/1948.
67 OESP, 28 /2/1948. 
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tários de Jornais e Revistas, União Democrática Nacional e po
pulares, os quais manifestavamse contra o atentado ao jornal, 
acusando o governo de fascista e classificando seus atos contra a 
imprensa comunista como anticonstitucionais, uma vez que feriam 
os princípios da liberdade de imprensa e expressão garantida pela 
Constituição.68 Além disso, em conjunto com a Associação Paulis
ta de Imprensa, os jornais realizaram campanha pela soltura dos 
funcionários do jornal Hoje, então detidos, e incentivaram a for
mação de uma comissão de jornalistas para tratar do caso. OESP e 
CM entendiam que a imprensa não podia ser atacada violentamen
te, pois representava um dos mais fortes redutos da democracia 
brasileira. Por outro lado, a FM reprovou a ação de ambas as par
tes. Criticou os comunistas, por pretenderem contestar a cassação 
de seus mandatos em sua imprensa, e a polícia, por se exceder na 
utilização da força física.69 Já OG, DSP e JB posicionaramse favo
ravelmente ao empastelamento dos jornais do PCB, pois acredita
vam que a ideologia comunista deveria ser eliminada da vida polí
tica brasileira e que a livre circulação de suas folhas representava 
uma ameaça à democracia e à ordem. Como forma de justificar  
e legitimar as ações arbitrárias cometidas contra aqueles jornais e 
seus funcionários, OG afirmou que “os funcionários do jornal Hoje 
e Tribuna Popular estavam preparados para atacar, pois receberam 
a polícia de forma violenta e escondiam grande volume de armas de 
fogo e munições, inclusive granadas em suas redações”.70 Por sua 
vez, o DSP e o JB defenderam as ações da polícia afirmando que a 
imprensa comunista fazia propaganda subversiva no Brasil, e o 
PCB não tinha o direito de provocar a rebeldia das massas e sub
verter a ordem há pouco tempo restabelecida no país.71 

A partir da análise dos jornais consultados, podemos apresentar 
duas visões acerca da atuação legal do PCB e do funcionamento da 

68 OESP, 6/1/1948 e CM, 6/1/1948. 
69 FM, 6 e 9/1/1948.
70 OG, 8/1/1948. 
71 DSP, 6 e 8/1/1948; JB, 8/1/1948.
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imprensa comunista no início do período regido pela Constituição 
de 1946. Os jornais DSP, FM, OG e JB apresentaram posições 
bem mais enérgicas em relação à atuação do PCB na vida político
partidária, bem como ao funcionamento de sua imprensa. Alinha
dos ao governo Dutra, buscando conquistar benefícios econômicos 
e posições mais elevadas no campo jornalístico, os quatro jornais 
apoiavam e defendiam os atos governamentais, o que naquele mo
mento significava não apenas expressar suas posições anticomunis
tas como também justificar as medidas oficiais contra o partido e a 
imprensa comunista.

Por sua vez, embora se declarassem anticomunistas, os jornais 
OESP e CM posicionaramse criticamente quanto ao fechamento 
dos principais órgãos pecebistas por acreditar que tais medidas vio
lavam a liberdade de imprensa almejada pelas correntes democrá
ticas nacionais e feria os princípios constitucionais garantidos pela 
carta de 1946. Além disso, o regime democrático nascido das cinzas 
do Estado Novo era incipiente e frágil, havia o receio do retorno à 
censura governamental e, por isso, as folhas das famílias Mesquita 
e Bittencourt recorreram à Constituição de 1946 para defender o 
direito de funcionamento legal dos jornais do PCB. Ainda que se 
posicionassem contrariamente ao fechamento da imprensa comu
nista, ambos defenderam a eliminação do comunismo do cenário 
político brasileiro, desde que respeitados os princípios constitucio
nais. Cabe ressaltar que os jornais defenderam aquilo que lhes inte
ressava, ou seja, a integridade do direito de imprensa e expressão, 
pois receavam que os empastelamentos e arbitrariedades contra a 
imprensa comunista pudessem se estender aos órgãos da imprensa 
liberal, como nos tempos do Estado Novo. Assim, é possível con
cluir que OESP e CM, apesar de suas posições anticomunistas, 
preocupavamse, ao mesmo tempo, com a garantia constitucional 
da democracia e com a busca da autonomia da imprensa com re
lação ao poder político, expedientes que poderiam contribuir para 
mais bem posicionálos no campo jornalístico, então em transição 
no processo de produção dos jornais, e no campo político, marcado 
pelo início da transição democrática.
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Cassação da legenda e dos mandatos comunistas: 
governo e imprensa democráticos nutridos  
pela seiva do arbítrio

Empossado em 31 de janeiro de 1946, Dutra não demorou a ini
ciar os ataques ao PCB, com o objetivo de excluílo da vida político
partidária. A participação dos comunistas no movimento quere
mista e o crescimento eleitoral da legenda contribuíram para que 
Dutra tomasse o PCB como grande inimigo. Colaborou com esse 
posicionamento do presidente a transformação das relações políti
cas internacionais, pois, à medida que as disputas políticas e econô
micas entre EUA e URSS intensificavamse no pósguerra, a alian
ça entre os dois países se abalava. 

Calcado numa linha política de conciliação, e colocandose a 
serviço do fortalecimento do regime democrático, o PCB apre
sentouse, durante o curto período em que gozou da legalidade, 
como um partido amplo e procurou fortalecer suas bases popula
res, com o intuito de conseguir posições de destaque. Dessa forma, 
à medida que conquistava capital político e reconhecimento eleito
ral, o partido passava a se fortalecer e, consequentemente, incomo
dar as correntes políticas mais conservadoras. Como resposta ao 
crescimento eleitoral da legenda e sua maior inserção no movimen
to operário, em 23 de março de 1946, o deputado petebista Barreto 
Pinto e o advogado Himalaia Virgulino apresentaram denúncias 
contra os comunistas no Tribunal Superior Eleitoral, acusandoos 
de provocar a desordem social e estar a serviço de ideologias sub
versivas e contrárias à moral cristã e à democracia. É curioso notar 
que a representação contra o PCB foi apresentada justamente num 
período em que o governo norteamericano intensificava suas ações 
contra os comunistas naquele país, com vistas a eliminálos da vida 
políticopartidária. Dessa forma, podemos afirmar que as ações 
contra a legenda, parlamentares e membros comunistas foram 
exercidas, notadamente pelos governos latinoamericanos, de for
ma sincronizada com os Estados Unidos. Terminada a Segunda 
Guerra Mundial, as discussões acerca da eliminação do comunis
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mo e a implantação da democracia na América ganharam intensi
dade. Vale ressaltar que o governo norteamericano, bem como a 
imprensa daquele país, realizou, no início de 1946, intensa campa
nha contra o comunismo e conclamou os países latinoamericanos a 
realizar uma cruzada contra as ideologias subversivas e pela im
plantação da democracia no continente. Em 27 de março de 1947, 
às vésperas da cassação da legenda comunista no Brasil, o Comitê 
de Atividades Não Americanas da Câmara dos Representantes dos 
EUA divulgou o que considerava provas de que o Partido Comu
nista dos Estados Unidos era representante do governo soviético. 
Pelo relatório do Comitê, o comunismo poderia ser entendido como 
um movimento revolucionário de amplitude mundial, dirigido por 
estrangeiros e que operava com uma disciplina centralizada e su
bordinada ao Partido Comunista da “Rússia”. Além disso, alme
java a abolição do sistema econômico capitalista e da democracia e a 
implantação da ditadura russa.72 

À medida que o governo dos Estados Unidos intensificava a 
perseguição aos comunistas naquele país, as discussões acerca do 
processo de cassação do PCB e a possibilidade de eliminar a ideo
logia comunista avolumavamse nos jornais brasileiros. É impor
tante notar que todos os jornais analisados apresentavamse como 
anticomunistas e defensores da implantação da democracia no Bra
sil. No entanto, posicionaramse de forma diversificada em relação 
à cassação do PCB e apresentaram diferentes estratégias para a eli
minação da ideologia no Brasil. Logo no início das discussões acer
ca da cassação, a FM passou a defender a manutenção da legenda e 
dos mandatos comunistas. Para os dirigentes do jornal paulista, o 
fechamento do PCB não seria uma medida acertada, pois era mais 
fácil combatêlo na legalidade do que como “entidade clandestina e 
subterrânea”, ou seja, na ilegalidade o partido poderia ter mais for
ça para provocar rebeliões sociais no país.73 Entretanto, à medida 
que o governo intensificava suas ações com o objetivo de cassar o 

72 CM, 30/3/1947.
73 FM, 5/5/1946. 
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PCB, o jornal de Nabantino passou a defender essas ações contra o 
partido, mesmo os atos violentos e perseguições políticas.

Por sua vez, embora se declarassem terminantemente antico
munistas, OESP e CM declararamse contra o fechamento da le
genda, pois acreditavam que a eliminação dos comunistas do cená
rio político representava um atentado à democracia brasileira. O 
CM ressaltava o caráter inconstitucional do fechamento da legen
da, uma vez que a Constituição garantia seu funcionamento legal. 
Além disso, entendia que seria um erro de graves consequências 
tirar a existência legal de um partido que representava centenas de 
milhares de pessoas e que dispunha de um aparelhamento político 
para atuar na vida política nacional.74 Para OESP, caso a cassação 
do PCB se concretizasse, a Constituição seria ferida e a situação po
lítica brasileira ficaria grave, uma vez que o governo poderia inter
vir em estados onde membros do partido dispunham de posições 
políticas nos governos constituídos. A folha de Júlio de Mesquita 
Filho alertava para o fato de que, se o PCB fosse cassado, os comu
nistas tornarseiam mártires políticos.75

A posição de OESP contrária à cassação do PCB foi diretamente 
criticada por Assis Chateaubriand, que chegou a denunciar uma 
aproximação entre Luís Carlos Prestes e Júlio de Mesquita Filho. Na 
oportunidade, Chateaubriand afirmou que, antes de Prestes aliarse 
com o governador Adhemar de Barros visando às eleições governa
mentais de janeiro de 1947, esteve próximo da seção paulista da 
UDN, dirigida por Júlio de Mesquita Filho.76 Quando OESP pas
sou a defender a existência legal do PCB, Chateaubriand assegurou 
que a família Mesquita tinha se tornado “agente de Moscou e de Luís 
Carlos Prestes” no Brasil. Nessa direção, Chateaubriand salientava:

Sob todos os ângulos em que se projeta a reação brasileira contra os 
comunistas, O Estado de S. Paulo se apresenta como o impertérrito e 

74 CM, 12/1/1947 e 13/4/1947.
75 OESP, 20/4/1947 e 7/5/1947.
76 DSP, 8/3/1947.
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angelical advogado desse partido. Um de seus diretores foi até dizer 
pelo microfone, com tocante candura, que tem um adorável rebento, o 
qual se chama Luís Carlos em homenagem ao celerado chefe dos bol
cheviques caboclos – Chateaubriand se referia a Júlio de Mesquita Fi
lho e a seu filho Luís Carlos, já falecido. Não se pode mais ser terno 
[...] Vamos levar meses, mas haveremos de doutrinar os rapazes de O 
Estado, cegos pelo jacobinismo, pelas vaidades e pelas limitações de 
inteligência, gente que se recusa a enxergar a realidade brasileira.77

Podemos afirmar que em um campo os diferentes protagonistas 
têm, frequentemente, representações polêmicas dos outros agentes 
com os quais estão em concorrência; sendo assim, produzem a res
peito deles estereótipos, insultos e criam imagens que visam a dene
grir sua imagem, ou seja, as representações de Mesquita e de outros 
agentes jornalísticos criadas por Chateaubriand podem ser enten
didas como estratégias de luta que comprovam a relação de forças 
dos agentes inseridos no campo jornalístico e visam a transformálas 
ou conserválas, inclusive com proveitos no campo político.

Cabe ressaltar que os posicionamentos de OESP e CM diante 
das discussões acerca da cassação do PCB estavam próximos da po
sição da UDN. Ciente de que o julgamento do PCB seria muito 
mais político do que jurídico, a UDN posicionouse e votou contra 
a medida, pois entendia que, caso ocorresse a cassação dos comu
nistas, ficaria no Congresso uma representação sem partido e isso 
poderia incentivar os comunistas a lutar clandestinamente e pro
vocar mais desordens sociais. Além disso, a UDN entendia que a 
luta contra os comunistas não deveria fugir das bases constitucio
nais. Para ilustrar esse posicionamento, em 7 de maio de 1947, o 
líder da bancada udenista na Câmara dos Deputados, Prado Kelly, 
afirmou que o partido era contra a cassação do PCB porque a Cons
tituição garantia o direito dos partidos de funcionar. Além disso, 
segundo os líderes udenistas, o PCB representava uma das maiores 
correntes partidárias do país.78 Embora se declarasse irreconciliável 

77 Moraes, 1994, p. 467.
78 OESP, 10/4/1947 e 7/5/1947. 
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com a ideologia comunista, nem por isso a UDN defendeu as me
didas arbitrárias contra os comunistas. 

Por outro lado, os jornais DSP, JB e OG, a exemplo de seus dois 
congêneres acima destacados, publicaram matérias e posicionaram
se diante da apresentação das denúncias contra o PCB e a possibi
lidade da extinção da legenda comunista. Apresentando posições 
próximas ao governo, os jornais apoiaram a cassação do partido e 
emitiram representações contrárias à legenda. O jornal OG susten
tou que o projeto de cassação do partido vinha ao encontro da 
Constituição, pois esta não autorizava a propaganda de guerra nem 
de ideologias subversivas à ordem social.79 Para o DSP, a existência 
do PCB no cenário político nacional era inconstitucional, pois a 
agremiação estava a serviço da URSS e lutava contra os interesses 
nacionais.80 Já o JB ressaltava a disposição de Dutra de legalizar  
a vida política nacional e lutar contra os totalitarismos. Para o JB, a 
legalização do país passava pela extinção da legenda comunista da 
vida políticopartidária.81 Sendo assim, DSP, OG e JB apresenta
ram posições bem mais enérgicas a favor da cassação do PCB e de
fendiam ações mais consistentes do governo a fim de lançálo na 
ilegalidade. 

Após a apresentação das denúncias ao TSE, o PCB foi atacado 
por diversos grupos políticos, sobretudo pela imprensa. A situação 
dos comunistas começou a complicarse a partir do momento em 
que o chefe da polícia do Distrito Federal, Pereira Lira, passou a 
atuar mais ativamente contra os comunistas. Em 24 de julho de 
1946, o chefe da polícia reuniu os jornalistas no Rio de Janeiro para 
falarlhes sobre as atividades de agentes extremistas. Na oportu
nidade, Lira denunciou que “haveria duas semanas de agitações 
patrocinadas por um poder estranho e que objetivava paralisar o 
progresso da América Latina”. As ações denunciadas pelo chefe 
da polícia seriam realizadas pela Confederação dos Trabalhadores 

79 OG, 2/5/1946.
80 DSP, 5/1/1946 e 8/5/1946.
81 JB, 1/12/1946 e 1/1/1947.
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da América Latina e pela Federação Mundial Sindical e seriam in
centivadas por agentes russos. De acordo com Lira, existia uma 
comissão geral comunista que, de Moscou, controlava a vida asso
ciativa fundada em bases clandestinas, composta por estrangeiros 
residentes no Brasil e por maus brasileiros.82 Ao denunciar o in
centivo dos soviéticos a uma onda de ações comunistas na América 
Latina, Lira pretendia fundamentar as denúncias que foram apre
sentadas ao TSE contra o PCB e provar que o partido era uma 
agremiação orientada pelos soviéticos. Seguindo essa linha, em 13 
de agosto de 1946, Pereira Lira apresentou um relatório à impren
sa brasileira em que denunciava as supostas atividades autoritárias 
do partido:

Os elementos reunidos comprovam, a meu ver, sem possibili
dades de dúvida, o caráter e a vida dúplice do Partido Comunista: 
ostensivamente legal, de um lado, do outro, dedicandose à prepa
ração sistemática da guerra civil e de intervenções perturbadoras da 
vida nacional, sobretudo para a hipótese de nos vermos conduzidos a 
situações em que haja antagonismo entre nossos interesses e o da po
tência estrangeira.

Ao concluir o relatório, Lira afirmou que não havia dúvidas so
bre a existência dúplice do PCB e isso poderia ser provado docu
mentalmente a partir de um laudo pericial dos livros de contabili
dade do partido. Para o chefe da polícia, o PCB tinha dois estatutos, 
ou seja, um para ser apresentado à Justiça Eleitoral e outro para a 
vida prática. De acordo com Lira, a polícia conseguira juntar sete 
volumes de documentação sobre as atividades do PCB, em que se 
poderia caracterizar e definir a posição política do partido e suas li
gações com o exterior.83 A partir das denúncias de Pereira Lira, a 
onda de ataques aos comunistas e as discussões sobre o processo de 
cassação da legenda ganharam mais espaço nas páginas da impren

82 OESP, 25/7/1946, p.3.
83 OESP, 14/8/1946, p.3; DSP, 14/8/1946, p.3. 
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sa. Como exemplo das ações arbitrárias para calar as vozes dos co
munistas, em 6 de setembro de 1946, a sede do Comitê Nacional do 
PCB foi invadida pela polícia. Na oportunidade, foram levados ca
rimbos, papéis timbrados e outros documentos do partido. Isso de
monstra que as forças anticomunistas buscavam, a todo custo, pro
var que o PCB era uma agremiação a serviço de Moscou e que 
dispunha de dois estatutos, ou seja, pretendiam legitimar as de
núncias apresentadas no TSE. A escalada de denúncias e ações 
contra os comunistas era um indício de que a cassação do PCB era 
inevitável. Em 12 de abril de 1947, iniciouse o julgamento do pro
cesso, contando com a participação do ministro Lafayete de An
drada, que presidiu as sessões, além de Álvaro Ribeiro da Costa, 
Francisco Sá Filho, José Antônio Nogueira, Cândido Mesquita da 
Cunha Lobo e F. Rocha Lagoa.84 

Embora diversas forças políticas e parte da imprensa brasileira 
tivessem defendido a existência legal do PCB, em 7 de maio de 
1947, por 3 votos a 2, o TSE cassou a legenda comunista, acatando, 
assim, as denúncias apresentadas por Barreto Pinto e Himalaia Vir
gulino. Vale lembrar que a supressão do PCB já vinha sendo prepa
rada pelas forças conservadoras desde 1946, quando o próprio texto 
constitucional autorizava a cassação do registro de partidos que 
ameaçassem o funcionamento do regime democrático. A cassação 
do PCB dividiu as opiniões dos principais agentes políticos e jorna
lísticos e proporcionou intensos debates na imprensa e nos círculos 
políticos nacionais. Próximos à UDN, o CM e OESP mantiveram 
suas posições e criticaram a cassação, classificandoa de antidemo
crática e inconstitucional. Logo após o julgamento, em entrevista 
concedida à agência France Press em Buenos Aires, o diretor de 
OESP, Júlio de Mesquita Filho, declarou que considerava “um 
erro a medida adotada pelo TSE cassando o PCB, pois ela tornaria 
o governo mais impopular e ao mesmo tempo fortaleceria a legenda 

84 A favor da cassação da legenda votaram: Cândido Mesquita da Cunha Lobo, F. 
Rocha Lagoa e José Antônio Nogueira. Os votos contrários à cassação foram 
de: Álvaro Ribeiro da Costa e Francisco Sá Filho.
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comunista que estava com seu prestígio em declínio”. Para Mes
quita, a luta contra o comunismo deveria ser feita pelo viés demo
crático e sem ferir os princípios constitucionais.85 Todavia, apesar 
de ser contrário à cassação do PCB, OESP afirmou que, estivesse  
a decisão certa ou errada, ela não deveria ser desrespeitada e a Jus
tiça Eleitoral não poderia ser pressionada pela opinião pública. Em 
editorial de 8 de maio de 1947, o jornal declarava que “o mal já es
tava feito, e, assim, era necessário procurar atenuar os seus efeitos 
perniciosos”; além disso, entendia que seria necessário respeitar a 
decisão do TSE para a preservação das instituições democráticas, 
uma vez que, quanto mais críticas recebesse, mais a independência 
do órgão poderia desaparecer.86 Curiosamente, OESP amenizou o 
tom das críticas logo após a cassação do PCB, entendendo que o ato 
deveria ser acatado pelas forças políticas, e afirmando que o fecha
mento do partido não passaria de um ato normal, dentro do regime 
democrático, desde que o governo não procurasse extrair do julga
mento mais do que ele comportava. Para o jornal, todos poderiam 
admitir o fechamento do PCB se o governo tivesse apresentado 
provas contundentes de que o partido havia se entregado a práticas 
antidemocráticas. 

Por sua vez, logo após a cassação do PCB, o CM aproveitou a 
oportunidade para criticar o que classificara de ato antidemocrá
tico, mas também para criticar as dificuldades econômicas encon
tradas pela população durante o governo Dutra. Para o periódico, o 
fechamento do PCB criou um caos político, pois esse ato significou 
a agitação e a desconfiança que poderiam colocar em risco a estru
tura e representar o fim do campo político nacional. Para o jornal 
carioca, Dutra, desde que assumira a Presidência da República, re
velava uma vocação arbitrária. A folha de Bittencourt classificou o 
ato de cancelamento da legenda comunista como “péssimo exem
plo antidemocrático”, pois o governo “poderia ter atenuado essa 

85 OESP, 9/5/1947.
86 OESP, 8/5/1947. 
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situação se tivesse oferecido uma vida mais digna e com condições 
econômicas satisfatórias aos trabalhadores”.87 

OESP e CM representavam as principais forças opositoras a 
Dutra na grande imprensa brasileira e, portanto, desaprovaram  
a cassação do PCB não apenas porque defendiam o regime demo
crático, mas também porque pertenciam a grupos políticos opostos 
que disputavam espaço e interesses específicos nos campos polí
tico e jornalístico com as forças a favor do governo. Os órgãos pau
lista e carioca não estavam preocupados em preservar o PCB e o 
comunismo; preocupavamse, acima de tudo, com os arranhões 
sofridos pela Constituição, o que habilitava o governo a também 
agir contra outros setores políticos nacionais. Os periódicos recea
vam que as arbitrariedades governamentais se estendessem a ou
tros partidos ou grupos, como nos tempos do Estado Novo. Para 
os jornais, “pairava sobre todos os partidos a ameaça de serem lan
çados na ilegalidade no momento que o governo desejasse. O golpe 
contra o Partido Comunista abria caminho para eventuais inves
tidas contra os demais partidos”.88 

Por outro lado, DSP, FM, JB e OG não apresentaram críticas ao 
governo e ao TSE após o julgamento. Logo após a cassação do PCB, 
em editorial publicado no DSP, intitulado “O epílogo natural”, 
Assis Chateaubriand perguntava a seus leitores: “Fechou um par
tido nacional? Era o comunismo um grupo político com raízes nos 
interesses fundamentais e nos sentimentos profundos do Brasil? 
Merecia ele o nome de partido brasileiro, identificado com os pro
blemas da base da pátria e da democracia?”. Respondendo às ques
tões por ele mesmo formuladas, Chateaubriand asseverava que o 
PCB acompanhava os desígnios da Rússia, era um partido vassalo 
de um Estado estrangeiro, obediente às determinações do governo 
russo. Aprovando os atos do governo e do TSE contra o PCB, afir
mou que, “fechado pelo Tribunal de juízes, o PCB desaparecia 
como corpo estranho, pois não tinha nada a ver com a pátria, uma 

87 CM, 13 e 17/5/1947.
88 OESP, 9/1/1948; CM, 21/5/1947. 
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vez que agia com a representação soviética, ou seja, tratavase de 
uma mercadoria de exportação que, repelida pelo consumidor, tem 
de voltar ao mercado de origem”.89 Além de defender a cassação do 
partido, o DSP tentou, por todos os meios, eximir o presidente de 
qualquer responsabilidade pela cassação da legenda comunista. Em 
entrevista publicada pelo jornal, o presidente Dutra defendia a de
cisão do TSE e afirmava que não fora cometida nenhuma arbitra
riedade das autoridades policiais no cumprimento das determi
nações da justiça que mandaram fechar as sedes dos militantes 
comunistas nos estados.90 

Por outro lado, de todos os jornais analisados, OG foi o que mais 
apoiou as ações do governo e das autoridades políticas, judiciais e 
eleitorais que visavam a eliminar a presença do PCB na vida nacio
nal. Desde o momento em que o projeto de cassação foi apresen
tado no TSE, o jornal publicou diariamente uma série de matérias e 
colunas para desfavorecer a imagem dos comunistas junto à opinião 
pública e reforçar o anticomunismo, com o objetivo de conquistar 
adeptos para sua causa política e consumidores de seus produtos 
jornalísticos.91 Assim, o jornal congratulouse com a decisão do 
TSE em fechar o partido e com as ações governamentais que vi
savam a cumprir as determinações desse órgão. Ao comentar o fe
chamento do PCB, Marinho declarou que tinha esperanças de que, 
ao conquistar a legalidade, o partido pudesse viver dentro da nova 
configuração política inaugurada no após guerra e contribuir para  
o aprofundamento da democracia no Brasil. No entanto, entendia 
que, com o passar do tempo, a “legenda vermelha” tinha sido res
ponsável por “semear a discórdia” e representava perigo ao regime 
de liberdade. Além disso, o jornal de Marinho denunciou a cam
panha comunista que, iniciada logo após a cassação do PCB, obje

89 DSP, 9/5/1947.
90 DSP, 20/5/1947.
91 Deixando clara sua posição anticomunista, o jornal publicou em letras garrafais 

no dia 27 de outubro de 1947 a seguinte manchete: “Toda a américa deve 
romper com a rússia dos sovieTs”.
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tivava a renúncia de Dutra, alegando para tanto que o presidente 
estaria traindo a pátria e acabando com o restante da soberania bra
sileira ao submeterse aos Estados Unidos. Em sua defesa do go
verno Dutra, OG afirmava que os comunistas, ao liderar aquela 
campanha, pretendiam solapar as instituições democráticas, criar 
uma situação de anarquia social, “a fim de que sobre suas ruínas 
econômicas fosse plantado o regime da foice e do martelo”. Como 
forma de enfrentar os comunistas, o jornal pregava vigilância e 
combate constante a seus partidários, mesmo quando se tratava da 
manutenção dos mandatos comunistas.92 

Seguindo a mesma linha de seu congênere, o JB classificara 
como “memorável” a sessão para julgar a cassação do PCB do Tri
bunal Superior Eleitoral. Para o jornal carioca, o julgamento do 
processo despertou interesse da imprensa estrangeira e preconizou 
que a decisão do TSE iria estenderse a todos os países onde hou
vesse agremiações partidárias comunistas organizadas. Defenden
do a decisão do tribunal e os esforços governamentais em fechar o 
PCB, o jornal preconizava:

Muitos procuram argumentar que a democracia é um conceito ge
nérico e que qualquer restrição imposta à liberdade de associação polí
tica implica em ofensa a esse conceito. Mas a doutrina não pode servir 
de base para a apreciação de um caso concreto. O que se impõe é saber 
se o funcionamento desta ou daquela agremiação está em harmonia 
com os postulados e princípios democráticos julgados essenciais no re
gime peculiar ao Brasil.93

É importante notar que a cassação do PCB fora entendida pelo 
JB como a defesa do regime democrático brasileiro e, portanto, a 
decisão do TSE deveria merecer o mais absoluto apoio das corren
tes políticas e da população em geral. O jornal afirmava não recear 
as ações dos comunistas posteriores à cassação, pois o TSE tinha 

92 OG, 28 e 29/5/1947.
93 JB, 8/5/1947.
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tomado a decisão dentro da legalidade constitucional, uma vez que 
a doutrina comunista representava a revolução, a qual tinha por ob
jetivo a transformação da ordem política, econômica, social e moral 
pela ditadura do proletariado, ou seja, conspirava contra a Consti
tuição de 1946. Além disso, e a exemplo do DSP, o JB procurou 
minimizar a responsabilidade e as ações arbitrárias do governo con
tra os comunistas sustentando que a decisão era meramente judicial 
e não política, uma vez que o registro do PCB fora obtido no regime 
anterior, em que vigorava outra carta constitucional, diferente da 
aprovada em 1946.94

Diferentemente de OESP e CM, a FM concluiu que a cassação 
do PCB não alteraria o problema do comunismo no Brasil, pois, na 
ilegalidade ou na legalidade, o partido continuaria a utilizar os mes
mos métodos subversivos e de persuasão das massas. E reconhecia 
que, com a cassação, o governo e as autoridades policiais teriam ba
ses jurídicas legais para reprimir suas ações. Além disso, o jornal 
passou a reivindicar ações mais enérgicas do governo para elevar o 
nível cultural e social das massas, blindandoas do convencimento 
dos comunistas.95 Chegava a pedir empenho de todas as “nações 
democráticas” na mesma tarefa:

ideologia, uma filosofia de vida que os tempos se encarregaram de fa
zer particularmente grata às classes menos favorecidas pela fortuna. E 
por isso, ela incorpora o desejo ardente e irreprimível do operariado, 
do trabalhador manual e intelectual que luta pela obtenção de coisas 
mais elementares à sua sobrevivência. É a necessidade do pão, do ves
tuário, da instrução, da educação para os filhos, os anseios por me
lhores oportunidades de vida, que fazem os homens destes tempos 
amargos aceitarem sem mais exame a pregação soviética de tempos me
lhores. Tudo nos convence, portanto, de que, ao invés de cruzarem os 
braços diante dessa situação, devem as nações democráticas saírem  
a campo sem demora, e elas próprias solucionar os angustiantes pro

94 JB, 8 e 9/5/1947. 
95 FM, 9/1/1947.
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blemas populares, antes que as massas desesperadas aceitem a tera
pêutica violenta da revolução.96

No período em que esteve à frente das Folhas, Nabantino decla
ravase defensor do regime democrático e marcava posição contrá
ria a todos os regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo e 
sobretudo o comunismo, pois entendia que a URSS ameaçava a de
mocracia, a liberdade e o desenvolvimento do regime capitalista. É 
possível dizer que, imediatamente após a Segunda Guerra, o jornal 
paulista defendia a existência legal do PCB, por conta da colabo
ração dos comunistas durante o conflito internacional. Entretanto, 
logo em seguida, passou a clamar por medidas que eliminassem  
o comunismo do cenário político, pois “sua ação representava um 
risco de se ver transplantado para o Brasil o regime soviético que 
era responsável em fuzilar dissidentes ou mandálos para os cam
pos de concentração”.97 O jornal defendia a cassação do PCB e po
sicionouse de forma contrária à permanência dos parlamentares 
comunistas no Congresso. Para justificar sua posição, recorreu à 
própria Constituição, cuja interpretação “proibia a atividade de 
partidos não comprometidos com o regime democrático, bem como 
seus membros ou representantes”. Para o jornal, era perfeitamente 
democrático que a vontade da maioria do povo brasileiro, tal como 
expressa na Constituição, prevalecesse sobre a vontade dos comu
nistas e a impedisse de interferir na política.98 

A partir da cassação do PCB, seus partidários procuraram lutar 
dentro da ordem legal e institucional. A ilegalidade não os fez aban
donar os instrumentos de luta oferecidos pela democracia liberal e 
eles imediatamente requereram habeas corpus ao Judiciário para 
obter livre trânsito em suas sedes partidárias. Em seguida, procu
raram se organizar em torno do Partido Popular Progressista (PPP), 
agremiação partidária que incorporou as teses centrais do extinto 

96 FM, 28/2/1948. 
97 FM, 22/7/1947.
98 FM, 13/7/1947.
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PCB. O novo partido definiuse como representante das massas e 
pretendia lutar a favor da democracia, contra o latifúndio e o impe
rialismo. Ambas as tentativas foram frustradas (Pandolfi, 1995, 
p.1689).

Consumada a cassação da legenda comunista, as atenções dos 
agentes políticos e jornalísticos voltaramse para a batalha travada 
no Congresso Nacional em torno dos mandatos dos parlamentares 
eleitos pelo PCB. Dessa forma, debates acalorados sobre a atuação 
desses parlamentares ocorreram no Congresso Nacional, sendo re
produzidos pela imprensa. De um lado, os parlamentares favorá
veis à cassação tentavam legitimar a decisão do TSE e defenderam a 
eliminação dos mandatos comunistas, pois entendiam que os parla
mentares tinham sido eleitos por um partido extinto e, assim, deve
riam ser substituídos por representantes de partidos comprome
tidos com os princípios democráticos. Do outro lado, os contrários 
à cassação acreditavam que o ato feria a Constituição e que os co
munistas tinham sido escolhidos pelo povo, que ficaria sem repre
sentatividade política. Em meio a perseguições policiais e virulen
tos ataques das forças políticas conservadoras, a continuidade dos 
parlamentares comunistas na vida política nacional tornouse difí
cil, sobretudo após a apresentação do projeto de lei 900, de autoria 
do deputado Ivo de Aquino, que requeria a cassação dos mandatos 
comunistas em todas as esferas de poder. Além disso, o presidente 
Dutra assinou o decreto 211, de 7 de janeiro de 1948, que regulava 
os casos de extinção de mandatos dos membros dos corpos legisla
tivos da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Em 
10 de janeiro de 1948, o projeto de cassação dos mandatos apresen
tado por Ivo de Aquino foi aprovado na Câmara dos Deputados 
por 179 votos contra 74, e a Mesa da Câmara dos Deputados, em 
face do disposto no artigo 2o, da lei 211, de 1948, declarou extintos 
os mandatos de 14 deputados federais e suplentes e vários depu
tados estaduais nas assembleias legislativas eleitos sob a legenda do 
PCB. O cenário de perseguições aos comunistas completouse com 
a proibição do funcionamento da Confederação dos Trabalhadores 
do Brasil (CTB), intersindical que havia sucedido o Movimento 
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dos Trabalhadores Unificados (MUT) na coordenação nacional do 
movimento sindical, e com intervenções que se abateram sobre 
centenas de sindicatos ligados ao PCB e prisões de vários líderes 
comunistas acusados de realizar propaganda subversiva (Santana, 
2001, p.57). Encerravase, assim, mais uma fase da vida do PCB, 
que, a partir de então, passou a atuar de forma clandestina. 

Sob o impacto da dupla eliminação do jogo político partidário, a 
partir de janeiro de 1948, o PCB alterou sua conduta política e ado
tou uma postura agressiva com relação ao governo, criticando o  
regime capitalista e a frágil democracia brasileira. Antes da cassa
ção, o partido classificara Dutra como responsável por um governo 
de “união nacional”, mas, após a extinção da legenda, o definiu 
como “antidemocrático” e governo da “traição nacional”. A ex
pressão “ditadura”, praticamente abolida do vocabulário comu
nista desde 1943, passou, a partir da cassação, a ser adotada cor
riqueiramente pelos líderes do PCB. Além disso, a proposta de 
realizar uma política de cooperação entre o capital e o trabalho, de
fendida pelo partido a partir da tese de união nacional, logo foi 
substituída por uma intensa campanha que visava a atingir o pro
letariado e conscientizálo da intensa luta de classes travada no país 
(Pandolfi, 1995, p.170). 

Os jornais analisados não ficaram indiferentes diante da elimi
nação dos parlamentares comunistas do cenário político nacional  
e publicaram grande quantidade de matérias entre maio de 1947 e 
janeiro de 1948 sobre o tema. Alinhados ao governo Dutra e reafir
mando sua postura anticomunista, OG, DSP, FM e JB aprovaram 
a ideia de cassar os mandatos dos representantes eleitos pelo PCB  
e anular a votação obtida pela legenda nos pleitos de 2 de dezembro 
de 1945 e 19 de janeiro de 1947. Durante o período em que se dis
cutia a nulidade dos mandatos comunistas no Congresso Nacional 
e no Tribunal Superior Eleitoral, os jornais publicaram matérias em 
que condenavam os protestos dos comunistas – os quais, segundo 
eles, pretendiam garantir o retorno à legalidade partidária – e as 
ações políticas que objetivavam blindar suas representações parla
mentares. Além de classificar a cassação do partido e dos mandatos 
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como constitucional, os quatro jornais argumentaram que os repre
sentantes comunistas no Congresso Nacional não representavam o 
povo brasileiro, mas a nação soviética. Ao opinar sobre a cassação 
dos mandatos comunistas, OG declarou que, ao contrário do que 
muitos haviam afirmado, “não havíamos assistido ao enterro da de
mocracia, mas sim a manifestações de sua vitalidade triunfante 
como ocorre em todos os países livres como o Brasil”. Para o DSP, 
os comunistas atrapalhavam o desenvolvimento da democracia no 
Brasil, uma vez que legislavam em nome de ideologias estrangeiras 
no Congresso brasileiro.99 Para o JB, os comunistas conspiravam 
contra a estrutura democrática do Brasil, e a cassação do PCB re
presentava a defesa da ordem democrática, pois a doutrina do par
tido era revolucionária e tinha por objetivo a transformação da or
dem política, econômica e moral do país.100 A FM entendeu a 
extinção dos mandatos comunistas como um simples desdobra
mento da cassação da legenda pelo TSE. Porém, a folha paulista 
entendia que a cassação dos mandatos não alteraria decisivamente 
o problema do comunismo no Brasil, pois os comunistas eram peri
gosos tanto na legalidade, como na ilegalidade.101

Assim, OG, JB, DSP e FM concordavam com a ideia de que a 
atuação dos parlamentares comunistas na vida política nacional era 
um perigo às instituições democráticas e constituía um empecilho 
para a construção e implantação do projeto social encabeçado pelas 
correntes políticas liberais. Desse modo, a cassação do PCB e de 
seus mandatos fora entendida pelos quatro jornais como uma for
ma de blindar o regime democrático das ações subversivas dos co
munistas. Assim, ao conceder a cobiçada publicidade estatal, em
préstimos em bancos estatais, privilégios no fornecimento de papel 
e indicações para ocupar cargos públicos na máquina estatal, Dutra 
conquistou o apoio dos jornalistas a seu governo, que, naquele mo
mento, empenhavase na eliminação do PCB e de seus mandatos 

 99 DSP, 9/1/1948.
100 JB, 9/1/1948.
101 FM, 9/1/1948.
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da vida política nacional. Ao contrário, OESP e CM, apostando ou 
buscando autonomia em relação ao governo, puderam, mais livre
mente, noticiar e analisar a ação do governo Dutra contra os comu
nistas, ao publicar noções e valerse de expedientes que destoavam 
dos emitidos pelo poder oficial.

Entendendo que o comunismo deveria ser combatido dentro da 
legalidade constitucional e que a cassação de seus mandatos feria 
mais uma vez os princípios democráticos garantidos pela carta 
constitucional aprovada em 1946, os jornais OESP e CM defende
ram a atuação política dos parlamentares comunistas no campo po
lítico nacional. Para o órgão paulista, a cassação representava mais 
uma prova de que os políticos do país ainda não haviam se adap
tado a um regime de lei e direito. Entendia que a cassação dos man
datos comunistas seria legal desde que ocorresse dentro dos princí
pios constitucionais. Além disso, seria necessária a apresentação de 
provas contra o partido para legitimar tal ação. Para a folha de Mes
quita Filho, a cassação da legenda e dos mandatos de seus represen
tantes seria perfeitamente aceita pelas forças democráticas do país 
se fosse aprovada uma emenda constitucional que autorizasse as 
forças políticas a excluir os comunistas do jogo político nacional, 
pois nada deveria ser feito sem desviar os olhos da Constituição.102 
Por sua vez, após a cassação, o CM registrou com tristeza e inquie
tação o que classificou como “golpe deferido contra a Constituição 
Federal sobre o pretexto de se combater o comunismo”. Sendo as
sim, entendia que o governo Dutra não deveria se iludir, pois o pro
blema do comunismo era político e não policial, ou seja, os parla
mentares não poderiam perder o mandato quando cassado o registro 
da legenda, pois, de acordo com a Constituição de 1946, “o poder 
emana do povo e não do partido político”. Na mesma linha de 
OESP, o jornal de Bittencourt asseverava que, para que os manda
tos comunistas fossem cassados, era necessária a realização de uma 
reforma constitucional ou elaboração de uma nova lei eleitoral. Em 

102 OESP, 16 e 20/4/1947, 19/6/1947, 12/8/1947, 6 e 21/9/1947, 26/10/1947, 
8, 9, 10 e 11/1/1948. 
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acréscimo, afirmou que toda campanha contra o comunismo seria 
apoiada pelos democratas, desde que não se tocasse na Constitui
ção.103 Além de OESP e CM, a UDN também se posicionou contra 
a cassação do PCB, entendida pela agremiação partidária como  
inconstitucional.

Em nome da UDN, o deputado Hermes de Lima assinou um 
parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De
putados em que assinalava a inconstitucionalidade do ato e rea
firmava a vocação para a ilegalidade do governo brasileiro. Recor
rendo ao artigo 141, parágrafo 8o, da Constituição, o deputado 
udenista dizia que, pela carta de 1946, ninguém poderia ser pri
vado de seus direitos por convicções religiosas, filosóficas ou po
líticas. Prosseguindo, Hermes de Lima declarou que, se o governo 
e a maioria parlamentar julgavam essencial a defesa do regime po
lítico brasileiro contra as ações comunistas, deveriam aprovar uma 
emenda à Constituição que garantisse legalmente a cassação da le
genda e dos mandatos comunistas. Para o parlamentar, esse seria o 
único caminho legal para fechar as portas aos marxistasleninistas, 
pois nada justificava a violação frontal e grosseira da Constituição. 
Sendo assim, o parlamentar assinalava que:

Desgraçadamente, a vocação da ilegalidade que acompanha o po
der neste país tem raízes demasiado profundas, nos maus costumes, na 
mediocridade dos homens públicos, na ausência de mentalidade cons
titucional e, agora acentuadamente, na atrasada organização social, 
matriz do reacionarismo. O poder entre nós considerase fraco quando 
organizado para se alimentar da seiva legal. Só se sente forte bebendo a 
seiva do arbítrio. (Silva, 1976, p.439)

Podese ver que os argumentos apresentados pelo órgão paulis
ta e carioca acerca da cassação da legenda e dos mandatos comu
nistas estavam bem próximos dos posicionamentos políticos da 
UDN. Do mesmo modo que a agremiação partidária, os jornais 

103 CM, 17 e 29/5/1947, 6, 13, 24, 26, 27/8/1947, 20/9/1947, 8 e 9/1/1948. 
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OESP e CM defenderam o respeito aos princípios constitucionais. 
Ademais, gozando de certa autonomia em relação ao poder central, 
puderam, ao contrário dos outros órgãos consultados, criticar as 
ações arbitrárias do governo contra os comunistas e exigir que os 
dispositivos constitucionais fossem respeitados. Sendo assim, am
bas as folhas pautaramse, historicamente, pela defesa inconteste 
da democracia liberal constitucionalista. A cassação da legenda e 
dos mandatos comunistas fora considerada, pois, inconstitucional  
e uma afronta ao regime democrático constitucional que despon
tava após o Estado Novo. 

Por outro lado, ao defenderem a cassação do PCB e dos manda
tos de seus representantes, os jornais DSP, FM, JB e OG estavam 
defendendo seus interesses específicos nos campos político e jorna
lístico. Os órgãos apoiaram as ações governamentais que visavam a 
banir os comunistas da vida política nacional. Assim, mantiveram 
relações de forças que pretendiam garantir seus privilégios e de 
grupos políticos e jornalísticos no interior dos respectivos campos 
e, da mesma forma que seus outros concorrentes, objetivavam criar 
uma representação social de mundo que amalgamasse os interesses 
particulares do grupo político dominante, dos dirigentes de cada 
jornal e, também, dos principais anunciantes. Desse modo, seus 
posicionamentos acerca da participação dos comunistas na vida 
políticopartidária estavam próximos aos do governo e das corren
tes políticas conservadoras. Em suma, ao se posicionarem favora
velmente ao lado do grupo político dirigente, os quatro jornais bus
cavam garantir seus privilégios, como interesses na distribuição de 
papel, concessões radiofônicas, informações oficiais exclusivas e, 
principalmente, verbas publicitárias governamentais. Logo, deixa
ram de lado a questão da autonomia de seus jornais. 


