
N
o jargão da imprensa escrita, “re-
tranca” é a classificação do assunto 
contido em uma página, editoria 
ou em um conjunto de textos 
jornalísticos. Sob a retranca “Na 
Rede da Democracia”, entre ou-
tubro de 1963 e março de 1964, 

os três mais importantes jornais do país 
– O Jornal, dos Diários Associados, Jornal 
do Brasil, da família Nascimento Brito, e O 
Globo, da família Marinho – se uniram em 
torno de uma pauta em comum: a defesa 
do nacionalismo contra o comunismo, a 
crítica à ineficiência do Congresso, a falta 
de legitimidade do presidente João Goulart, 
o perigo de o governo ceder às pressões das 
manifestações de massa e dos movimentos 
populares. Diariamente publicada nos três 
diários e veiculada à noite nas suas respec-
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tivas emissoras de rádio, a Rede da Demo-
cracia ajudou a enfraquecer e derrubar o 
governo de Jango, deposto pelos militares 
que tomaram o poder em 1964. 

Os acontecimentos políticos posterio-
res a esse momento da história brasileira 
têm sido muito registrados e debatidos. 
Mas sobre o consórcio formalizado pelos 
jornais sob a denominação de Rede da 
Democracia pouco se estudou. Foi nesse 
vazio que trabalhou o historiador Aloy-
sio Castelo de Carvalho em sua pesquisa 
de pós-doutorado em história social na 
Universidade de São Paulo (USP), cujo 
resultado está sendo lançado no livro A 
Rede da Democracia: O Globo, O Jornal 
e Jornal do Brasil na queda do governo 
Goulart (1961-1964), coedição entre a Ni-
tPress e a Editora da UFF (Universidade 
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Federal Fluminense), onde Carvalho 
também é professor. 

“A Rede da Democracia está incluí-
da num debate sobre a relação entre os 
jornais e o governo de João Goulart”, 
diz o pesquisador. Relação que evoluiu 
de maneira peculiar: em agosto de 1961, 
quando Jânio Quadros renunciou, os 
três jornais defenderam uma posição 
antigolpe, afirmando a legalidade da 
posse do vice João Goulart. Dois anos 
depois, a Rede da Democracia cerrava 
fileiras contra o presidente. 

Em 1961 coube ao então gover-
nador do Rio Grande do Sul, Leonel 
Brizola, montar a chamada Rede da 
Legalidade, que transmitia, a partir do 
porão do Palácio Piratini, discursos do 
aliado de Jango reproduzidos em on-
das curtas por dezenas de emissoras do 
interior e de outros estados. O modelo 
de resistência brizolista inspiraria, anos 
depois, o empresário Assis Chateau-
briand, dono dos Diários Associados. 
As rádios Tupi, Globo e Jornal do Brasil 
passaram a transmitir em conjunto, a 
partir de 1963, pronunciamentos que 
no dia seguinte eram publicados nos 
jornais com a mesma retranca. Alguns 

títulos ilustram o conteúdo editorial da 
Rede: “União Nacional dos Estudantes 
é um antro de delinquentes políticos”, 
“O dispositivo chamado sindical é na 
realidade dispositivo comunista”, “Dias 
graves se aproximam se não for repeli-
da a invasão marxista”, “Ministério do 
Trabalho comanda as greves que agi-
tam nosso país”, “Nosso país não está 
só ameaçado, mas comprometido com 
o comunismo” são exemplos da toma-
da de posição da imprensa diante do 
governo de Jango. Entre os signatários 
estavam parlamentares da oposição e  
donos de jornais que, na visão de Car-
valho, se arvoraram na pretensão de se 
tornarem atores políticos. 

Padrão – Foi em busca de compreender 
qual foi o papel da imprensa na queda 
de Jango e na emergência do governo 
militar que Carvalho acabou encon-
trando um padrão discursivo formado 
por quatro principais eixos: uma con-
cepção valorativa da própria imprensa, 
que se atribui o papel de porta-voz da 
opinião pública; o temor de que o in-
gresso das massas no sistema político 
seria um risco para o país; a falta de 
confiança no presidente da República 
quando ele conta com apoio popular; 
a falta de confiança nas instituições 
políticas, inclusive no Congresso e no 
Senado, contribuindo para reforçar a 
percepção do papel da imprensa co-
mo fiscal dessas mesmas instituições e 
afirmando a importância da liberdade 
de imprensa.

No período Jango, os três jornais 
unificados sob a Rede da Democracia 
viam a sociedade brasileira como uma 
emergente sociedade de massas, mas 
resistiam ao ingresso dessa massa na 
participação política, que passou a se 
dar pela via dos movimentos sociais e 
das manifestações populares. “Os jor-
nais reagiram de forma conservadora, 
afirmando que a única participação 
política legítima era pelas formas ins-
titucionais”, lembra Carvalho. 

No entanto, essas formas institu-
cionais estavam fechadas à massa de 
trabalhadores que, no processo de ur-
banização e industrialização, chegava à 
vida política. O voto não era permiti-
do aos analfabetos, por exemplo, e em 
1963 metade da população brasileira 
não sabia ler nem escrever. Daí a grande 
importância da Rede da Democracia 
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‘
em veicular suas ideias no rádio, a fim 
de ganhar adesões também entre as 
massas como parte de um processo que, 
para Carvalho, faz parte da competição 
da imprensa para representar a opinião 
pública. “É uma visão publicista de opi-
nião pública, que desvaloriza a expres-
são pela via do voto ou das instituições”, 
explica o professor.

Embora reconheça que há períodos 
muito negativos, Eugênio Bucci, profes-
sor de jornalismo da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM), 
considera que generalizações sobre a 
relação entre governo e imprensa en-
frentam dois problemas: o primeiro, a 
dificuldade de caracterizar a imprensa 
como uma entidade de condutas uni-
ficadas. Há, lembra ele, pluralidade e 
diversidade. Que poderia ser maior, 
reconhece, mas que já avançou muito 
em relação aos anos 1960. No cenário 
atual, não apenas jornais, mas rádios, 
TVs, sites de internet formam um mo-
saico de veículos de comunicação com 
expressão de pontos de vista muito dis-
tintos entre si. 

“Apesar do comportamento de 
certos veículos da chamada grande 
imprensa, há mais diversidade, mais 
pluralidade. Sobrevive entre nós uma 
mentalidade que tem repercussão na 
imprensa e rejeita tudo aquilo que 
emerge do povo iletrado, essa mis-
tura de raça e cor considerada ruim”, 
argumenta Bucci. Para ele, é preciso 
ter muito cuidado para não cair num 
modelo linear, segundo o qual se pode 
classificar a imprensa de boa ou ruim. 

Lua de mel – O que leva Bucci a discu-
tir o segundo problema: como se tem 
visto no noticiário após a posse da pre-
sidente Dilma Rousseff, há períodos de 
verdadeira lua de mel entre jornais e go-
verno. Foi assim, por exemplo, no início 
do primeiro mandato de Lula, lembra 
Bucci. Segundo ele, o tratamento que 
o governo Lula recebeu varia muito 
entre os períodos e entre os veículos. 
“A TV Record, por exemplo, compete 
com a TV Globo na cobertura crítica 
do governo”, exemplifica, lembrando 
que blogs e sites, como o IG, exercem 
papel importante em contrapontos ao 
discurso dos grandes jornais e também 
formam opinião. 

O fato de a internet ainda não ser 
uma mídia de massa faz com que o 

revisão na lei das concessões. “É preciso 
assegurar que qualquer grupo social 
possa se expressar com autonomia”, 
defende Baía. 

A autonomia da imprensa sempre 
esteve em debate em tempos de crise. 
Foi assim nos anos 1960, quando a Re-
de da Democracia pregava seu direito à 
liberdade de imprensa como forma de 
garantir a expressão de um determina-
do ponto de vista em relação ao governo 
Jango e compartilhado pelos três jornais 
que integravam o consórcio. O deba-
te sobre liberdade de imprensa esteve 
novamente em pauta durante os dois 
mandatos do governo Lula, e com ele 
veio a discussão sobre mecanismos de 
controle social da informação. “A liber-
dade de imprensa é um eixo discursivo 
dos jornais quando eles querem se valo-
rizar como único canal de expressão da 
opinião pública”, alega Carvalho. “Lula é 
um produto da liberdade de imprensa”, 
contrapõe Bucci, lembrando que foi a 
abertura política e, com ela, o fim da 
censura à imprensa que permitiram o 
contato entre o Partido dos Trabalha-
dores e o eleitorado. 

Carvalho conclui que, quando se 
sentem ameaçados, os jornais formam 
alianças formais, como a Rede da Demo-
cracia, para fazer ecoar o discurso liberal 
e conservador. “Vai chegar o momento 
em que a imprensa será objeto de crítica 
das outras instituições. E os jornais não 
poderão mais ser irresponsáveis e ma-
nipuladores”, aposta Carvalho. n

cientista político Paulo Baía, professor 
da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UFRJ), discorde da capaci-
dade desses novos meios de comuni-
cação de democratizar a informação 
e se constituir numa via alternativa à 
grande imprensa. Para ele, o mecanis-
mo fundamental que mantém a relação 
umbilical entre poder e imprensa é a lei 
das concessões de rádio e TV. Por isso, 
acredita que a única forma de alterar o 
que chama de “relação bilateral” entre 
Estado e meios de comunicação é uma 
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