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A imprensa brasileira teve papel determinante nos rumos da sociedade à época do 

golpe civil-militar (1964) que interrompeu a experiência democrática no país. Antes e 

durante o regime ditatorial, a mídia exerceu influência e, ao mesmo tempo, foi afetada 

pelo novo governo. A pesquisa do historiador José Renato Lattanzi, no entanto, se volta 

para a forma como os jornais impressos de vertente liberal da década anterior à tomada 

de poder reagiram às transformações políticas e sociais do período. 

Dragões de Papel: o jornalismo impresso ante os caminhos para o golpe civil-

militar (1955-64), tese de doutorado do Programa de pós-graduação em História da UERJ 

do ano de 2013, tem o objetivo de identificar a influência da imprensa sobre a opinião 

pública em tal período e de entender como as empresas jornalísticas atuaram 

politicamente em favor de interesses econômicos e ideológicos. Mais do que isso: os 

motivos que levaram órgãos tão diferentes entre si a se unirem no apoio à destituição do 

poder legítimo do presidente, fato que deu origem e respaldo ao golpe. 

A análise do autor, orientada por Maria Emília Prado e Fernando Antônio Faria, 

está focada em dois diários cariocas e um paulista - todos formadores da grande imprensa 

da época. O Correio da Manhã carregava um viés opinativo assumido e defendia a 

legalidade e o liberalismo nacional. Era um jornal engajado com as causas populares e 

que, por isso, fez oposição a vários governos. Por outro lado, O Globo traz a questão das 

alianças a serviço de interesses comerciais e, consequentemente, uma adaptação das 

linhas editoriais. O periódico paulista, O Estado de São Paulo, apontava para o 

compromisso ideológico de atuar incisivamente nos destinos do país. 

A contradição entre o caráter liberal desses três veículos é destacada em diversos 

pontos da tese, uma vez que a ideologia - de cunho essencialmente econômico neste caso 

-  precisou ser remodelada diante dos diferentes cenários políticos vigentes, fossem eles 

democráticos ou não. 

“A maneira diferenciada como esses órgãos de comunicação concluíram pela 

necessidade de uma intervenção militar revela a diversidade das forças reunidas na 



conspiração. Mais do que o movimento militar, o que se percebe é que o golpe de 1964 

foi o resultado de uma série de fatores, entre os quais a concepção de que o presidente da 

república investiria contra a Constituição. Entre todos, foi este o argumento que reuniu, 

por fim, o conjunto da imprensa em torno da destituição de Goulart, justificando, em 

nome da democracia, o gesto autoritário”, conclui o autor. 

José Renato lembra também que a luta da imprensa pela mudança política resultou 

na imposição da censura e no controle do próprio trabalho jornalístico. De acordo com 

Lattanzi, essa nova realidade trouxe consequências catastróficas para diversos veículos e 

foi fatal para o Correio da Manhã – o que mais uma vez confirma a contradição das 

empresas jornalísticas. 

Para compor a pesquisa, Lattanzi mostra, ao longo da história da república 

brasileira, os caminhos tomados por cada um desses jornais em tempos de censura, 

democratização e crises políticas, passando pelo embate entre conservadorismo e posturas 

revolucionárias, do Governo Vargas a João Goulart, e muitas vezes, anteriormente a isso. 

O autor percorre um caminho que culmina no agravamento da crise político-institucional, 

procurando demonstrar como a instabilidade do governo Jango foi utilizada pelas forças 

conspiratórias e da mídia para construir um discurso anticonstitucional. A partir disso, é 

possível compreender a participação das empresas jornalísticas na desestruturação 

progressiva da democracia. 

O historiador analisa detalhadamente as edições dos jornais, não apenas seus 

editoriais, mas também o noticiário político e econômico. O conteúdo explorado foi 

encontrado quase que totalmente nos acervos da Biblioteca Nacional. A tese é um 

aprofundamento da dissertação de mestrado de José Renato, que já tratava do 

posicionamento da imprensa no processo de democratização e de temas como 

pensamento liberal, trabalhismo e getulismo. 

Os estudos de Tocqueville sobre regimes democráticos e de Habermas sobre a 

‘esfera pública’ foram úteis ao autor para entender o papel da imprensa na sociedade. A 

função exercida pela imprensa no governo de JK diante do nacionalismo, por exemplo, 

revela que o princípio de intervenção na economia defendido pelos nacionalistas foi fator 

de integração das empresas jornalísticas contra o controle estatal de industrialização do 

país (projeto nacional-desenvolvimentista). 

O pesquisador conclui que, de modo geral, a imprensa procurou ajustar a sua 

argumentação ao pensamento corrente da sociedade, disseminando ideias e valores 

próprios como se fossem a expressão da vontade da maioria, mesmo quando não era o 



que de fato acontecia. Segundo o autor, é necessário considerar o jornalismo como 

empresas, que aliadas a um poder suplementar, tende a impor sua percepção da realidade 

baseada na sua linha editorial. 

Lattanzi reconhece que a rigidez na interpretação da notícia explica a incoerência 

do Correio da Manhã apoiar uma solução de força para solucionar a crise política. Isso 

também demonstra a intransigência de grande parte da imprensa na defesa de opiniões 

antidemocráticas, como se viu em O Estado de São Paulo. 

Segundo o historiador, os donos dos jornais se apresentaram como verdadeiros 

empresários e se uniram à classe para defender o golpismo. O Globo, sem tradição na 

imprensa, manteve o pragmatismo e um caráter moderado, evitando o radicalismo. Essa 

foi uma estratégia particular para sobreviver em meio a um ambiente de disputa comercial 

acirrada. 

 


