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Essa parceria levou, inclusive, ao
atual perfil monopolista do setor de
telecomunicações brasileiro. Assim,
é importante que, para que o papel
da mídia na ditadura seja debatido e
exposto às claras, essa discussão seja
objeto da Comissão da Verdade.

Não se trata de promover uma ca-
ça às bruxas ou um linchamento pú-
blico e muito menos de censurar ou
cercear de alguma forma a atuação,
hoje em dia, dos vários grupos de mí-
dia que apoiaram o golpe em 1964 e
ajudaram a sustentar a ditadura mili-
tar até 1985.

A liberdade de imprensa é um va-
lor consolidado da democracia brasi-
leira, pela qual lutei acompanhado
por muitos de minha geração -liber-
dade fustigada à época pelo posicio-
namento que, hoje, O Globo diz reco-
nhecer ter sido equivocado.

Mas é em nome da liberdade de
imprensa que devemos nos apro-
fundar em descobrir quais interes-
ses motivaram a atuação pró-dita-
dura dos jornais brasileiros. Afi-
nal, muitos dos jornais que ainda
exercem grande influência na opi-
nião pública — o próprio editorial
de O Globo cita O Estado de S.Pau-
lo e a Folha de S.Paulo — tiveram

voz ativa na defesa das arbitrarie-
dades militares.

Não é um caso de interesse públi-
co saber o quanto das motivações da-
quela época ainda influenciam a
atuação desses jornais até hoje?

A Folha de S.Paulo já reconheceu
que apoiou o golpe, que se submeteu
sem contestação à censura pós-AI-5
e que alinhou a Folha da Tarde à re-
pressão à luta armada. Mas, sobre os
relatos de presos políticos de que car-
ros de entrega do jornal eram usados
por agentes da repressão, a Folha não
nega, nem confirma —apesar dos re-
gistros fotográficos. Limita-se a di-
zer que “sempre negou ter conheci-
mento do uso de seus carros para tais
fins”. Por que não tirar essa dúvida
de uma vez por todas? Por que não
colocar 1% de seu ímpeto investigati-
vo para esclarecer um episódio defi-
nidor da própria história do jornal?

Esconderos detalhesdecomoope-
rava a grande mídia brasileira na dita-
dura só acelera o processo de perda de
credibilidadedanossaimprensa,refor-
çadoporsuaposturacontráriaagover-
nos populares na última década. Se a
população não enxergar na imprensa
uma defensora legítima de seus inte-
resses,aliberdadedeimprensaeapró-
pria democracia se enfraquecem.

Até agora, as empresas de comu-
nicação têm reconhecido seu envol-
vimento na ditadura militar apenas
em notas oficiais, edulcorando seu
papel na época da ditadura e relativi-
zando seu protagonismo na escala-
da autoritária.

Debater abertamente o assunto
por meio da Comissão da Verdade é
a maneira mais honesta de cicatri-
zar essa ferida na democracia brasi-
leira, para o bem da liberdade da im-
prensa e da história.

É indiscutível que o Brasil avançou
muito na produção de ciência sobre a
matériae,certamente,istoiráserefletir
muito em termos de prestígio nacional
nasdiscussõesdoaquecimentoglobal.

Particularmente, fiquei muito im-
pressionado com o número de jovens
cientistas, com mestrado e doutora-
do nas mais diversas áreas, engajados
no desenvolvimento de modelos cli-
máticos, o que é extremamente posi-
tivo por garantir a continuidade des-
ses estudos nas próximas décadas.

Tasso Azevedo, um dos mais bri-
lhantes ambientalistas da nova gera-
ção,comentou aesse respeitocomen-
tusiasmo: “Não é impressionante ver
gentejovemecapazexpondocompro-
priedade seus estudos acadêmicos?”

O grande desafio, entretanto, con-
tinua a ser como fazer com que esse
conhecimento influencieefetivamen-
te políticas públicas, preparando o
país para o enfrentamento necessário
aos efeitos do aquecimento global.
Carlos Nobre, uma das principais refe-
rências mundiais no assunto, enfati-
zounaaberturadoeventoanecessida-
de de sefocar naadaptaçãoàs mudan-
çasclimáticas e não apenas na mitiga-
ção de gases efeito estufa (GEE).

Acompanhar o conhecimento
científico sobre mudança do clima é

tarefa extremamente difícil por se tra-
tardeumamatériacomplexa, queexi-
ge sabedoria nas mais diversas áreas:
química da atmosfera, ciclo global do
carbono, correntes marítimas e co-
nhecimentos básicos de oceanogra-
fia, formação de nuvens e o seu papel
no clima, sistemas complexos e nãoli-
neares com “pontos de inflexão”, en-
fim, compreender que ainda que se
esteja avançando no conhecimento
científico nos últimos anos estamos
diante de um longo caminho.

Mas como Paulo Nobre do Instituto
NacionaldePesquisasEspaciais(INPE)
mencionou, alguns fatos como a con-
centração antrópica de GEE na atmos-
fera são incontestáveis, de modo que
os questionamentos feitos pelos cha-
mados “céticos” são desprovidos de
qualquer base científica e anti-éticos.

Certamente o importante é com-
preender que devemos investir mais
em adquirir conhecimento científi-
co, articulando os esforços brasilei-
ros com os de outros países e, com is-
so, demandar, cada vez mais, a inser-
ção desses temas em uma arquitetu-
ra institucional global, com o objeti-
vo claro de exigir um novo processo
decisório no âmbito das Nações Uni-
das. Esta tentativa, aliás, foi feita na
Rio + 20, mas sem alcançar sucesso,
valendo retomá-la nas negociações
em curso para 2015.

Fazerapontenecessáriaentreciên-
ciaepolíticaéaliçãodecasaquepreci-
samos fazer, ainda que não saibamos
exatamente como. No âmbito das ne-
gociaçõesemcurso, darmaisvoz àco-
munidade científica para que a sua
ciência influencie mais rapidamente a
tomada de decisão. E na guerra da co-
municação,demonstrarquepoucadú-
vida existe sobre a urgência da ação
diantedaindiferença dosgovernantes.

Apoio da mídia
à ditadura militar

A ciência brasileira
e a mudança do clima

O jornal O Globo publicou editorial em que faz uma espécie
de“mea-culpa” peloapoio dadoaoGolpe de1964, que estabe-
leceu a ditadura militar no Brasil, e por21 anos promoveria per-
seguições políticas, torturaseassassinatosdecidadãosbrasilei-
ros, deixando profundas marcas e sequelas até hoje difíceis de
sanar em nossa sociedade. O editorial foi uma iniciativa aca-
nhada, considerando-se que o “erro” reconhecido é atribuído
ao “contexto histórico” — e considerando-se o quanto de seu
crescimento as Organizações Globo devem ao regime militar.

Na semana passada, escrevi sobre a possibilidade do governo
Dilma assumir uma posição de liderança nas negociações no
âmbitodaConferênciadasPartesdeMudançasClimáticas,assi-
nalandoqueopróximorelatóriodoIPCC—PainelIntergoverna-
mental sobreMudanças Climáticas, cujo início de divulgação se
daráaindaestemês,poderáquebraraapatiaquereinasobreoas-
sunto. Esta semana foi realizada em São Paulo a “1ª Conferência
Nacional de Mudanças Climáticas Globais”, com o objetivo de
expor o estado da arte da ciência brasileira em relação ao tema.

Esconder os detalhes
de como operava
a grande mídia na
ditadura só acelera a
perda de credibilidade da
nossa imprensa, reforçado
por sua postura contrária
a governos populares
na última década

É indiscutível que o Brasil
avançou muito na produção
de ciência sobre mudanças
climáticas e, certamente,
isto irá se refletir muito
em termos de prestígio
nacional nas discussões
do aquecimento global
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Mundo, p. 31.
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