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Paulo Sotero 

A morte do jornalista Ruy Mesquita, aos 88 anos, no dia 21 de maio passado, privou a impren
sa e a sociedade brasileiras de seu último intelectual e editor proprietário de jornais da era dos 
grandes diários independentes que se pautaram pelas ideias que transformaram o Brasil no que 
ele é hoje - uma república que busca em democracia a superação de seu pesado passado de 
opressão e obscurantismo e enfrenta os desafios econômicos, sociais e culturais de cuja resolução 
depende sua integração consigo mesma e com um mundo em transformação. 

Ruy Mesquita via a transformação com esperança. Seu olhar sobre as coisas do Brasil e do 
mundo orientava-se pela longa vivência dos altos e baixos da nação e o conhecimento profundo 
de sua classe política e empresarial. Balizava-o o ceticismo profissional do editor exigente e bem 
informado, que acordava de madrugada para saciar seu apetite por bons livros e, nos anos mais 
recentes, para "ler a internet", como dizia referindo-se ao calhamaço de folhas impressas conten
do artigos e editoriais da imprensa internacional baixados dos sites de grandes jornais americanos 
e europeus. 

Homem de fortes convicções liberais, Ruy Mesquita ostentava com discrição e elegância o 
principal atributo do bom jornalista, que herdou do pai e do avô e lhe serviu de bússola ao longo 
de seis décadas de exercício da profissão que amava: o espírito público. "Ele defendia a liberdade 
(...) e tinha a coragem de suas convicções", disse o ex-chanceler Celso Lafer ao receber a notícia 
da partida do amigo. Para Ruy Mesquita, a primeira liberdade era a de expressão, tal como con
cebida e consagrada na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Sobre ela, falou no 
dia 2 de junho de 2006, ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o Prêmio Woodrow Wilson de 
Serviço Público, do Woodrow Wilson International Center for Scholars, em jantar realizado em 
São Paulo. No discurso, intitulado "Em defesa da diversidade de ideias e opiniões", resumiu em 
duas sentenças seu conceito de liberdade. "Atribui-se a um dos pais da democracia americana a 
afirmação de que se lhe fosse dado escolher 'um governo sem jornais e jornais sem um governo', 
ele não hesitaria em preferir a segunda hipótese. Séculos mais tarde, Walter Cronkite definiria de 
forma mais sintética e direta a afirmação atribuída a Thomas Jefferson: "A liberdade de imprensa 
não é apenas algo importante para a democracia, ela é a própria democracia". Sua visão de mun
do era decididamente inspirada nas ideias do Iluminismo. Um de seus livros prediletos era 
A democracia na América, do francês Alexis de Tocqueville, resultado de um admirado e admirável 
relato de viagem de quase dois anos que o autor fez à jovem república norte-americana, no início 
da década de 1830. O também francês Raymond Aron e a alemã-americana Hannah Arendt, dois 

Paulo Sotero é jornalista; foi correspondente do Estado em Washington de 1989 a 2006; é diretor do Brazil Institute 

do Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



dos maiores filósofos da liberdade no século XX, compunham as vigas-mestras do universo inte
lectual de Ruy Mesquita. 

Sua admiração por pensadores americanos e europeus e pelas sociedades mais prósperas às 
margens do Atlântico Norte era grande, mas não era incondicional. Ao longo dos anos, fez 
duras críticas nos editoriais do Estadão a políticas de Washington e de Paris das quais discorda
va. Foi, por exemplo, contrário à invasão do Iraque, em 2003, por considerá-la uma decisão 
equivocada e contrária aos interesses de ordem internacional dos próprios EUA, como conclui
ria mais tarde a maioria dos americanos. Em sua gestão, os editoriais do Estado frequentemente 
fustigaram o protecionismo agrícola dos EUA e da França. Nas conversas pessoais, não escon
dia sua reduzida consideração pela figura do ex-presidente George W. Bush. De Hugo Chávez 
a Sarah Palin, apenas para ficar em dois dos casos notórios do período em que dirigiu o Estado, 
investia com gosto e verve contra os populistas e demagogos de todas as latitudes. Mais de uma 
vez, manifestou a mim sua perplexidade diante de artigos e análises publicados nas páginas 
noticiosas do jornal, sobre as quais não exercia controle. "As pessoas acham que eu sou um 
conservador, presumem que eu penso certas coisas e escrevem bobagens achando que estão me 
agradando", lamentou ele a mim. 

É revelador da abertura intelectual de Ruy Mesquita o testemunho de Antonio Carlos Pereira, 
editor de Opinião do Estado e braço direito de Ruy Mesquita na seleção diária dos temas e produ
ção das "notas", como são chamados internamente os editoriais. "O Ruy dizia que os editoriais 
refletiam a opinião do jornal, não as dele, e que às vezes ele não concordava com o jornal", lembra 
Antonio Carlos. Expressa na página 3, a opinião do Estado resultava, como ainda resulta, de um 
processo colegiado de deliberação do qual participa uma equipe de jornalistas de primeira gran
deza. São exemplos os saudosos Alberto Tamer e Bernard Appy, que partiram pouco antes e 
pouco depois do grande editor. 

Ruy Mesquita considerava-se o que poucos achavam que ele fosse - um progressista - E tinha 
biografia para prová-lo. Nos anos 1950, quando militou na seção internacional do jornal da famí
lia, sob a orientação do italiano antifascista Gianino Carta - um dos jornalistas que seu pai, Julio 
Mesquita Filho, importou da Europa no pós-guerra -, Ruy Mesquita chegou a entusiasmar-se 
pelos ideais libertários da campanha dos revolucionários cubanos de Sierra Maestra contra o di
tador Fulgêncio Batista. O encanto terminou pouco depois da chegada de Fidel Castro e seus se
guidores a Havana, quando os revolucionários associaram-se ao totalitarismo soviético, aceitaram 
ser peões na Guerra Fria e instauraram uma nova ditadura na ilha. A decepção empurrou Ruy 
Mesquita a abraçar o anticomunismo do pai, que levaria o Estado a apoiar o golpe de 1964 contra 
o governo de João Goulart - até o rompimento em dezembro de 1968, quando o regime militar 
assumiu poderes ditatoriais. 

Por razões históricas conhecidas, o anticomunismo dos Mesquita era menor do que o anti-
getulismo da família. E desaparecia quando posto à prova pelo imperativo de defender a liber
dade, inclusive dos comunistas. É sabido que um dos irmãos de Ruy, Luís Carlos Mesquita, o 
Carlão, foi assim batizado em homenagem a Luís Carlos Prestes, tenente de 1922, "cavaleiro da 
esperança" entre 1925 e 1927, mais tarde um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil, 
que Mesquita descreveu como um democrata progressista antes da conversão ao comunismo, 
em memorável entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em abril de 2006. 

"A atuação (...) do exército brasileiro desde a Proclamação da República, ou o Movimento 
Tenentista, foi a coisa mais progressista que este país conheceu. Quer dizer, o movimento de 
geração da democracia assim chamada da Primeira República, quem é que liderou? O Luís 
Carlos Prestes, ex-tenente do exército. Era capitão do exército quando chefiou a Coluna Prestes, 
não era comunista ainda (...); quem estava junto com ele na Coluna Prestes era o Juarez Távora. 
A Coluna Prestes não foi como a coluna do Mao Tsé-Tung (revolucionário que liderou a Grande 
Marcha e a revolução comunista na China), não foi uma coluna comunista, foi uma coluna demo
crática. Ele virou comunista depois de exilado no Uruguai, no fim da Coluna Prestes". 
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No auge do regime de força que inicialmente apoiou, Júlio Mesquita Filho abrigou na redação 
vários jornalistas filiados ou simpatizantes do Partido Comunista. Os mais talentosos no uso da 
língua portuguesa foram recrutados para escrever editoriais que a esquerda classificava de "rea
cionários". A tradição seria mantida pelos filhos Júlio Neto, que sucedeu o pai em 1969, e por Ruy 
Mesquita, que, depois de fazer história nas três décadas em que passou à frente do jornal da Tarde, 
assumiu a direção editorial do Estado após a morte do irmão, em 1996. 

Na mesma entrevista à TV Cultura, Ruy Mesquita falou com simpatia sobre o significado da 
ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. "Acho que a eleição do Lula foi mais impor
tante para a imagem do Brasil lá fora do que a eleição do Fernando Henrique, porque tapou a 
boca do mundo inteiro, que tinha aquela ideia de que aqui as classes dominantes não permitiam 
nada, que a sociedade brasileira não era uma sociedade móvel, quando para mim ela é mais mó
vel, se é possível, do que a sociedade americana." E continuou, descrevendo o contexto histórico 
da evolução da sociedade paulista, da qual o presidente de origem operária tornara-se expressão. 
"Eu sou paulista, eu conheci a São Paulo da 'aristocracia rural', assim chamada, entre aspas, pas
sando o poder financeiro, o poder econômico, o poder político para as mãos de filhos de imigrantes, 
que é o que aconteceu aqui em São Paulo. (...) A eleição de um proletário e um líder sindical num 
país como o Brasil foi de uma importância fundamental, basta ver o prestígio que ele teve, auto
maticamente, lá fora e a imagem positiva para o Brasil que isso representou. (...) Todo mundo o 
respeita profundamente por isso (...), pela comovente história pessoal e pelo sucesso que teve 
lutando como ele lutou e tudo isso. Eu tenho pavor de que isso (o Lula) fracasse, (pois) se ele 
fracassar será um desastre de proporção monumental, tão grande proporcionalmente quanto a 
esperança que ele despertou e a novidade (que isso constituiu) para o Brasil." 

Ruy Mesquita falava com entusiasmo sobre a aceitação de Lula pela elite empresarial paulista 
porque teve um papel importante na aproximação do líder sindical e dos capitães da indústria e 
dos bancos. 

"Eu conheci o Lula neste programa", recordou ele durante a entrevista de 2006, referindo-se 
ao Roda Viva. "Fiquei impressionado com o surgimento, pela primeira vez na história do Brasil, 
de uma liderança sindical absolutamente autêntica; naquela época, ele ainda estava 'virgem' 
ideologicamente, estava 'incontaminado' pela ambição política. Encontrei casualmente o Mino 
Carta (filho de Gianino) e, comentando sobre o Lula, ele disse: 'Você faz uma entrevista com ele 
para mim? Eu levo ele na sua casa'. Eu disse: 'Faço!' Ele me pegou na palavra, eu fiz aquela en
trevista.(...) Eu tenho até hoje a íntegra, ele ficou cinco horas na minha casa conversando, e eu 
gravando aquilo tudo, procurando, com o hábito que eu tinha, de 'cheirar' se era comunista, se 
não era comunista, tirar alguma coisa dele nesse sentido, e ele estava absolutamente desligado 
desse problema, repelia violentamente quando eu falava em estudantes. Ele dizia: 'Outro dia, eu 
fui numa reunião de estudantes e eu estava vestido com paletó e colete e eles se escandalizaram 
comigo porque eu estava de colete'. Eu digo: 'O que vocês pensam? Que líder sindical não pode?'. 
'O que eu quero para operários brasileiros', ele disse, 'é que um dia todos eles possam ter uma 
casa no Guarujá para passar o fim de semana, o resto não me interessa'." 

Ao saber da morte do jornalista, o ex-presidente lembrou a histórica entrevista. "Em 1978, no 
início de minha trajetória como líder sindical, Ruy Mesquita me entrevistou por quatro horas. 
Não revelou qualquer preconceito e conduziu a entrevista com o espírito aberto do bom repórter." 
É de se lamentar que o reconhecimento póstumo feito por Lula sobre o papel que o jornalista vi
sionário teve no início de sua histórica trajetória não tenha sido confirmado por seu compareci
mento às exéquias para dar, com sua presença, testemunho da grandeza de Ruy Mesquita, como 
fizeram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Geraldo Alkmin e o prefeito 
Fernando Haddad. 

Junho de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 159-161, jul./ ago./ set. 2013.




