
ERROS E ACUSAÇÕES FALSAS

Espaço para reflexão. Nesta seção, O GLOBO faz a
autocrítica de decisões editoriais equivocadas, assumindo-as como
erros, e se defende de acusações infundadas de que é alvo

Getulio Vargas. O GLOBO é acusado de ter conspirado contra Getulio e, indiretamente, ter
levado o presidente ao suicídio. O noticiário do jornal da época, resgatado pelo Memória, mostra que
se trata de acusação infundada. O GLOBO fez oposição ao governo, mas não conspirou para derrubá-lo

Diretas Já.
O jornal considera
que errou na
avaliação inicial do
alcance das Diretas
Já, dando pouco
destaque ao
movimento na sua
fase preliminar,
mas corrigindo o
rumo editorial em
razão do
crescimento das
manifestações

Es fl ão

O caso Proconsult. O jornal optou por um esquema próprio de apuração da eleição de
82. Isso levou a acusações de que teria participado de uma trama fraudulenta contra Brizola.
Páginas da época recuperadas pelo Memória provam que se trata de outra acusação infundada
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Desde as manifestações de junho, um
coro voltou às ruas: “A verdade é dura,
a Globo apoiou a ditadura”. De fato,
trata-se de uma verdade, e, também
de fato, de uma verdade dura.
Já hámuitos anos, em discussões in-

ternas, as Organizações Globo reco-
nhecem que, à luz da História, esse
apoio foi um erro.
Há alguns meses, quando o Memó-

ria estava sendo estruturado, decidiu-
se que ele seria uma excelente opor-
tunidade para tornar pública essa
avaliação interna. E um texto com o
reconhecimento desse erro foi escrito
para ser publicado quando o site fi-
casse pronto.
Não lamentamos que essa publica-

ção não tenha vindo antes da onda de
manifestações, como teria sido possí-
vel. Porque as ruas nos deram ainda
mais certeza de que a avaliação que se
fazia internamente era correta e o re-
conhecimento do erro, necessário.
Governos e instituições têm, de al-

guma forma, que responder ao cla-
mor das ruas.
De nossa parte, é o que fazemos

agora, reafirmando nosso incondicio-
nal e perene apego aos valores demo-
cráticos, ao reproduzir nesta página a
íntegra do texto sobre o tema que está
no Memória, a partir de hoje no ar:

1964
“Diante de qualquer reportagem ou

editorial que lhes desagrade, é frequen-
te que aqueles que se sintam contraria-
dos lembrem que O GLOBO apoiou
editorialmente o golpe militar de 1964.
A lembrança é sempre um incômodo

para o jornal, mas não há como refutá-
la. É História. O GLOBO, de fato, à épo-
ca, concordou com a intervenção dos
militares, ao lado de outros grandes jor-
nais, como “O Estado de S.Paulo”, “Fo-
lha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o
“Correio da Manhã”, para citar apenas

alguns. Fez omesmoparcela importan-
te da população, umapoio expresso em
manifestações e passeatas organizadas
em Rio, São Paulo e outras capitais.
Naqueles instantes, justificavam a in-

tervenção dos militares pelo temor de
um outro golpe, a ser desfechado pelo
presidente João Goulart, com amplo
apoio de sindicatos— Jango era critica-
do por tentar instalar uma “república
sindical” — e de alguns segmentos das
Forças Armadas.
Na noite de 31 de março de 1964, por

sinal, O GLOBO foi invadido por fuzi-
leiros navais comandados pelo Almi-
rante Cândido Aragão, do “dispositivo
militar” de Jango, como se dizia na épo-
ca. O jornal não pôde circular em 1º de
abril. Sairia no dia seguinte, 2, quinta-
feira, com o editorial impedido de ser
impresso pelo almirante, “A decisão da
Pátria”. Na primeira página, um novo
editorial: “Ressurge a Democracia”.
A divisão ideológica do mundo na

Guerra Fria, entre Leste e Oeste, comu-
nistas e capitalistas, se reproduzia, em
maior oumenor medida, em cada país.
No Brasil, ela era aguçada e aprofunda-
da pela radicalização de João Goulart,
iniciada tão logo conseguiu, em janeiro
de 1963, pormeio de plebiscito, revogar
o parlamentarismo, a saída negociada
para que ele, vice, pudesse assumir na
renúncia do presidente Jânio Quadros.
Obteve, então, os poderes plenos do
presidencialismo. Transferir parcela
substancial do poder do Executivo ao
Congresso havia sido condição exigida
pelos militares para a posse de Jango,
um dos herdeiros do trabalhismo var-
guista. Naquele tempo, votava-se no vi-
ce-presidente separadamente.Daí o re-
sultado de uma combinação ideológica
contraditória e fonte permanente de
tensões: o presidente da UDN e o vice
do PTB. A renúncia de Jânio acendeu o
rastilho da crise institucional.
A situação política da época se radi-

calizou, principalmente quando Jango
e osmilitares mais próximos a ele ame-
açavam atropelar Congresso e Justiça
para fazer reformas de “base” “na lei ou

namarra”. Os quartéis ficaram intoxica-
dos com a luta política, à esquerda e à
direita. Veio, então, o movimento dos
sargentos, liderado por marinheiros —
Cabo Ancelmo à frente —, a hierarquia
militar começou a ser quebrada e o ofi-
cialato reagiu.
Naquele contexto, o golpe, chamado

de “Revolução”, termo adotado pelo
GLOBO durantemuito tempo, era visto
pelo jornal como a única alternativa
paramanter noBrasil umademocracia.
Os militares prometiam uma interven-
ção passageira, cirúrgica. Na justificati-
va das Forças Armadas para a sua inter-
venção, ultrapassado o perigo de um
golpe à esquerda, o poder voltaria aos
civis. Tanto que, como prometido, fo-
ram mantidas, num primeiro momen-
to, as eleições presidenciais de 1966.
O desenrolar da “revolução” é conhe-

cido. Não houve as eleições. Os milita-
res ficaram no poder 21 anos, até saí-
rem em 1985, com a posse de José Sar-
ney, vice do presidente Tancredo Ne-
ves, eleito ainda pelo voto indireto, fa-
lecido antes de receber a faixa.
No ano em que o movimento dos

militares completou duas décadas,
em 1984, Roberto Marinho publicou
editorial assinado na primeira pági-
na. Trata-se de umdocumento revela-
dor. Nele, ressaltava a atitude de Gei-
sel, em 13 de outubro de 1978, que ex-
tinguiu todos os atos institucionais, o
principal deles o AI-5, restabeleceu o
habeas corpus e a independência da
magistratura e revogou o Decreto-Lei
477, base das intervenções do regime
no meio universitário.
Destacava também os avanços eco-

nômicos obtidos naqueles vinte anos,
mas, ao justificar sua adesão aosmilita-
res em 1964, deixava clara a sua crença
de que a intervenção fora imprescindí-
vel para a manutenção da democracia
e, depois, para conter a irrupção da
guerrilha urbana. E, ainda, revelava
que a relação de apoio editorial ao regi-
me, embora duradoura, não fora todo o
tempo tranquila. Nas palavras dele:
“Temos permanecido fiéis aos seus ob-

jetivos [da revolução], embora confli-
tando em várias oportunidades com
aqueles que pretenderam assumir a
autoria do processo revolucionário, es-
quecendo-se de que os acontecimen-
tos se iniciaram, como reconheceu o
marechal Costa e Silva, ‘por exigência
inelutável do povo brasileiro’. Sem po-
vo, não haveria revolução, mas apenas
um ‘pronunciamento’ ou ‘golpe’, com o
qual não estaríamos solidários.”
Não eram palavras vazias. Em todas

as encruzilhadas institucionais por que
passou opaís no período emque esteve
à frente do jornal, Roberto Marinho
sempre esteve ao lado da legalidade.
Cobrou de Getulio uma constituinte
que institucionalizasse a Revolução de
30, foi contra o Estado Novo, apoiou
com vigor a Constituição de 1946 e de-
fendeu a posse de Juscelino Kubitschek
em 1955, quando esta fora questionada
por setores civis e militares.
Durante a ditadura de 1964, sempre

se posicionou com firmeza contra a
perseguição a jornalistas de esquerda:
como é notório, fez questão de abrigar
muitos deles na redação do GLOBO.
Sãomuitos e conhecidos os depoimen-
tos que dão conta de que ele fazia ques-
tão de acompanhar funcionários do
GLOBO chamados a depor: acompa-
nhava-os pessoalmente para evitar que
desaparecessem. Instado algumas ve-
zes a dar a lista dos “comunistas” que
trabalhavam no jornal, sempre se ne-
gou, de maneira desafiadora.
Ficou famosa a sua frase ao general

Juracy Magalhães, ministro da Justiça
do presidente Castello Branco: “Cuide
de seus comunistas, que eu cuido dos
meus”. Nos vinte anos durante os quais
a ditadura perdurou, O GLOBO, nos
períodos agudos de crise, mesmo sem
retirar o apoio aosmilitares, sempre co-
brou deles o restabelecimento, no me-
nor prazo possível, da normalidade de-
mocrática.
Contextos históricos são necessários

na análise do posicionamento de pesso-
as e instituições,mais ainda em rupturas
institucionais. A História não é apenas
uma descrição de fatos, que se sucedem
uns aos outros. Ela é o mais poderoso
instrumento de que o homem dispõe
para seguir com segurança rumo ao fu-
turo: aprende com os erros cometidos e
se enriquece ao reconhecê-los.
Os homens e as instituições que vive-

ram 1964 são, há muito, História, e de-
vem ser entendidos nessa perspectiva.
O GLOBO não tem dúvidas de que o
apoio a 1964 pareceu aos que dirigiam
o jornal e viveram aquele momento a
atitude certa, visando ao bem do país.
À luz daHistória, contudo, não há por

que não reconhecer, hoje, explicita-
mente, que o apoio foi um erro, assim
como equivocadas foram outras de-
cisões editoriais do período que decor-
reram desse desacerto original. A de-
mocracia é um valor absoluto. E, quan-
do em risco, ela só pode ser salva por si
mesma.” l

APOIO EDITORIAL AO
GOLPE DE 64 FOI UM ERRO
DECISÃOMADURAAconsciêncianão édehoje, vemdediscussões internas de anos, emque
asOrganizaçõesGlobo concluíramque, à luz daHistória, o apoio se constituiuumequívoco

“Contextos
históricos são
necessários na
análise do
posicionamento de
pessoas e
instituições, mais
ainda em rupturas
institucionais”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 15.




