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RESUMO 

A trajetória de Carlos Lacerda (1914-1977) é marcada por uma série de ambivalências 

expressas em sua atuação jornalística e política. Em relação à imprensa, demonstrou que ela 

poderia servir para questionar a ordem vigente e apelar para a restrição das liberdades em 

determinadas circunstâncias. E no que tange à política, projetou-se como o maior adversário 

do getulismo, defendendo a necessidade da instauração de regimes de exceção que 

viabilizassem a realização de reformas saneadoras do sistema político. Aliás, sua derrocada 

como homem público ocorreu justamente no bojo da institucionalização do regime militar 

pós-1964, para cuja implantação Lacerda tanto contribuiu, mas do qual logo se distanciou. 

Esta pesquisa tem como proposta principal examinar a memória de jornalistas sobre esse 

personagem construída após o seu falecimento, em 21 de maio de 1977, buscando 

compreender como a trajetória jornalística e política de Carlos Lacerda foi enquadrada por 

seus pares. De que modo a relação de Lacerda com a democracia aparece nas narrativas 

jornalísticas? E o que essa memória pode dizer ou sugerir a respeito da própria identidade da 

imprensa brasileira? Analisando a bibliografia especializada, livros-memória, artigos, 

editoriais e depoimentos de jornalistas, pretende-se lançar luz sobre o espaço ocupado pelo 

diretor da Tribuna da Imprensa na memória jornalística e os motivos de se produzir 

majoritariamente determinada lembrança e não outra. Como hipótese central, sugerimos que a 

memória sobre Carlos Lacerda, tecida entre os seus pares na imprensa carioca e paulista, é 

marcada por uma tentativa de afirmar a sua dimensão liberal-democrática e a dos próprios 

jornais e jornalistas em um período de transição política, a partir de uma operação de 

silenciamento relativo à ambivalência do compromisso de Lacerda e da imprensa com as 

instituições e os valores democráticos. 

 

Palavras-chave: Carlos Lacerda; Política; Ambivalência; Memória; Imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The trajectory of Carlos Lacerda (1914-1977) is marked by a series of ambivalences 

expressed in his journalistic and political work. In relation to the press, he demonstrated that it 

could serve to question the current order and appeal for the restriction of freedoms in certain 

circumstances. And with regard to politics, he projected himself as the greatest opponent of 

Getulism, defending the need to establish exceptional regimes that would make it possible to 

carry out sanitizing reforms in the political system. In fact, his downfall as a public figure 

occurred precisely in the midst of the institutionalization of the post-1964 military regime, to 

whose implementation Lacerda contributed so much, but from which he soon distanced 

himself. The main purpose of this research is to examine the memory of journalists about this 

character built after his death, on May 21, 1977, seeking to understand how Carlos Lacerda's 

journalistic and political trajectory was framed by his peers. How does Lacerda's relationship 

with democracy appear in journalistic narratives? And what can this memory say or suggest 

about the very identity of the Brazilian press? Analyzing the specialized bibliography, 

memory books, articles, editorials and journalists' testimonies, it is intended to shed light on 

the space occupied by the director of the Tribuna da Imprensa in journalistic memory and the 

reasons for producing mainly a certain memory and not another. As a central hypothesis, we 

suggest that the memory of Carlos Lacerda, woven among his peers in the Rio and São Paulo 

press, is marked by an attempt to assert its liberal-democratic dimension and that of 

newspapers and journalists themselves in a period of political transition, from a silencing 

operation regarding the ambivalence of Lacerda's and the press's commitment to democratic 

institutions and values. 

 

Keywords: Carlos Lacerda; Policy; Ambivalence; Memory; Press. 
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INTRODUÇÃO 

 

As novas gerações de jornalistas e o público leitor, por falta de opções, 

foram levados a idolatrar as vedetes que pontificam nos bares e os ídolos 

que doutrinam nas páginas editadas pelos amigos. Desconhecem geralmente 

os verdadeiros revolucionários da imprensa brasileira esquecendo-se de 

mestres como Lacerda, Wainer, Pompeu de Souza, Odylo Costa Filho, 

Claudio Abramo, que traçaram com o seu desempenho profissional o 

caminho do jornalismo brasileiro contemporâneo. 

Alberto Dines (1977). 

 

É difícil escrever sobre Carlos Lacerda, tal a riqueza da sua vida e tão 

contraditórios os traços que a definiam. Mas as últimas gerações sofreram 

de um modo e de outro a marca da sua presença no centro de uma Nação 

conturbada e insegura do seu destino. Na juventude, ele tumultuou-a. 

Depois, convertido ao catolicismo e à política de ordem, em nome da fé e da 

segurança pregou um regime de exceção para aliviar o Brasil de corruptos 

e subversivos. 

Carlos Castello Branco (1977a). 

 

Carlos Lacerda (1914-1977) é personagem central na história brasileira, reconhecido 

por seu talento como jornalista, orador e tribuno. Como jornalista e político, protagonizou as 

principais crises do século passado: em 1954, fez pressão pela renúncia do presidente Getúlio 

Vargas, que cometeu suicídio após ser associado à tentativa fracassada de assassinato contra o 

jornalista; entre 1954 e 1955, exigiu o cancelamento das eleições para que, supostamente, o 

país se recuperasse da comoção relativa ao suicídio de Vargas, depois questionou a 

legitimidade do resultado eleitoral que possibilitou a dupla Juscelino Kubitschek e João 

Goulart ocupar o Poder Executivo Federal; em 1961, denunciou a tentativa de golpe 

orquestrada pelo Ministro da Justiça Oscar Pedroso Horta e pelo próprio presidente Jânio 

Quadros, resultando no pedido de renúncia feito por Quadros ao Congresso Nacional; 

finalmente, entre 1963 e 1964, se articulou a políticos e militares para defender a “revolução” 

que pretendia “restaurar” a democracia brasileira e livrar o país do comunismo, contando com 

o apoio do governo dos Estados Unidos da América (EUA). 

 Como jornalista, Carlos Lacerda é lembrado por sua atuação à frente da Tribuna da 

Imprensa, jornal criado em 1949 para dar voz ao ex-colunista do Correio da Manhã. Ele é 

apontado como uma espécie de reformador do jornalismo brasileiro, tendo elaborado um 

manual de redação adaptado à Tribuna, defendido a profissionalização do jornalismo, além de 

sua responsabilização social e política enquanto atividade fiscalizadora do poder político e 

administrativo e formadora da opinião pública. A dedicação ao jornalismo, o vigor com que 
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escrevia artigos e editoriais e opinava sobre variados temas, bem como sua atenciosidade com 

os profissionais mais jovens são aspectos que também aparecem em pesquisas e, 

principalmente, na memória de seus pares. Contudo, é mais comum o Lacerda político se 

sobrepor ao Lacerda jornalista, e a memória do próprio personagem se revela em detrimento 

da memória de seus contemporâneos.  

 O estudo de Ana Paula Goulart Ribeiro (2007) aponta para determinadas 

características do personagem e do jornalismo carioca. Em sua avaliação, o personalismo era 

constitutivo não só da política, mas inclusive da imprensa, de modo que a trajetória da 

Tribuna da Imprensa se confundia com a trajetória de seu diretor, Carlos Lacerda. O jornal 

não possuía uma tiragem significativa, o que não o impediu de ser protagonista das principais 

crises políticas das décadas de 1950 e 1960. De todo modo, Lacerda é situado no rol dos 

reformadores pioneiros, ao lado de Roberto Pompeu de Souza Brasil (do Diário Carioca), ao 

mesmo tempo em que instrumentalizou seu jornal para atacar seus adversários políticos, a 

exemplo de Vargas, Kubitschek e Goulart, o que contribuía para configurar um “dilema (que 

era, na realidade, o de toda a imprensa de então) entre informação e opinião, entre 

modernização e arcaísmo” (RIBEIRO, 2007, p. 146). 

 Sua pesquisa combina o reconhecimento do caráter contraditório do jornalismo 

praticado por Carlos Lacerda ao mito da modernização da imprensa brasileira, que identifica 

os anos 1950 como um período áureo do jornalismo, corroborando a memória de jornalistas 

como Alberto Dines e outros contemporâneos de Lacerda, que enquadram o diretor-presidente 

da Tribuna da Imprensa no rol dos “verdadeiros revolucionários da imprensa brasileira”. No 

entanto, entendemos que a memória sobre a modernização da imprensa precisa ser lida mais 

como um mito criado pelos jornalistas daquele período do que, propriamente, expressão das 

mudanças operadas nas redações, nas práticas jornalísticas e no seu relacionamento com as 

instituições. De qualquer forma, devemos entender sob quais condições se deu esse trabalho 

de enquadramento da memória e qual era o lugar ocupado por Carlos Lacerda nos “anos 

dourados” do jornalismo brasileiro.  

 Esta dissertação pretende avançar na análise sobre a memória de Carlos Lacerda, 

explorando as ambivalências de sua relação com a política e o regime democrático. Em nosso 

entendimento, por mais que Lacerda e outros jornalistas professassem a obediência a um 

modelo norte-americano de jornalismo (objetivo, informativo e imparcial), a sua prática era 

atravessada por uma perspectiva elitista e autoritária sobre o jornalismo e a política, que 

definia um lugar privilegiado para o jornalista falar legitimamente em nome de seus leitores, 

interpretar suas demandas e interferir no sistema político. Nessa perspectiva, fazia sentido 
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sacrificar o respeito às normas jornalísticas em prol de objetivos considerados de “interesse 

público”, tais como o ataque direto a autoridades governamentais acusadas de corrupção e/ou 

subversão.  

 Apesar de os jornalistas terem naturalizado a sua relação com a democracia, 

idealizando um suposto compromisso com as instituições e as normas democráticas, 

argumentamos que a trajetória de Carlos Lacerda ajuda a compreender melhor as 

ambivalências que caracterizam não somente a sua experiência profissional, como também a 

própria relação da imprensa com a democracia no Brasil. Por meio da análise da memória dos 

jornalistas sobre Carlos Lacerda, esta dissertação busca revelar silenciamentos, lembranças e 

disputas de enquadramento em torno de uma figura fundamental na história da imprensa 

brasileira, referenciada por vários de seus colegas de profissão.  

 A análise da trajetória de Carlos Lacerda revela, entre outras coisas, que há uma tensão 

que lhe é muito característica e compartilhada, em boa medida, por seus pares na imprensa. 

Sua oratória, a habilidade com que lidou com os mais variados meios de comunicação, 

incluindo o jornal, o rádio e a nascente televisão, sua competência administrativa, são 

aspectos mais enfatizados e valorizados do que seu compromisso com as instituições 

democráticas. Assim, a escandalização da política, o denuncismo e o sensacionalismo na 

imprensa, a perspectiva de valorização do papel político das elites e, principalmente, os 

repetidos apelos à instauração de regimes de exceção, são silenciados em parte da memória 

jornalística, o que indica certo grau de aceitação dessa ambivalência e determinado 

compromisso político da imprensa no Brasil. 

 A história nos mostra que, em circunstâncias específicas, a retórica liberal adotada 

pela grande imprensa busca justificar o sacrifício das liberdades e a legalidade constitucional 

em função da preservação da ordem. Foi assim que, durante o governo Goulart (1961-1964), 

veículos como: O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, entre 

outros, cobraram das forças armadas uma intervenção no sistema político, com o fim de, 

supostamente, preservar a democracia ameaçada pelo comunismo.
1
 E foi de modo análogo 

que recentemente a grande imprensa contribuiu para criar uma crise de legitimidade das 

instituições, opondo-se a governos e movimentos de esquerda sob o protagonismo do Grupo 

                                                             
1
 Cf. ABREU, Alzira Alves. 1964: a imprensa ajudou a derrubar o governo Goulart. In: FERREIRA, Marieta de 

Moraes (Coord.). João Goulart: entre a memória e a história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 107-128; 

CARVALHO, Aloysio Castelo de. A Rede da Democracia: O Globo, O Jornal e o Jornal do Brasil na queda do 

governo Goulart (1961-1964). Niterói: Editora da UFF; Editora NitPress, 2010; DIAS, Luiz Antonio. Imprensa e 

Poder: uma análise da ação dos jornais OESP e Folha de S. Paulo no Golpe de 1964. Anais do IV Congresso 

Latino Americano de Opinião Pública da WAPOR, Belo Horizonte, 2011. 
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Globo.
2
 A espetacuralização da política, o sensacionalismo e a busca pela criminalização de 

partidos e lideranças permanece como uma estratégia comumente utilizada por políticos da 

direita
3
 e parte da grande imprensa, os quais adotam, muitas das vezes, posturas autoritárias e 

prejudiciais à democracia, sob o manto da moralização da vida pública. 

 O caso de Carlos Lacerda é interessante porque permite analisar a identidade e a 

práxis de um jornalismo que se apresenta como liberal e democrático, mas, na prática, assume 

um compromisso muito frágil com as instituições e as normas que regem a democracia. 

Conforme argumenta Afonso de Albuquerque (2000), ainda que os reformadores brasileiros 

tenham se pautado pelo modelo norte-americano de jornalismo, objetivo, independente, 

neutro e comprometido com a verdade, as diferenças entre as culturas predominantes nos dois 

países (EUA e Brasil) contribuem para que a relação da imprensa com as instituições e os 

valores democráticos seja distinta. Em nosso país, a participação política é tida como um 

valor menos importante do que a preservação da ordem pública e da “harmonia social”, a 

censura política é mais permanente e são maiores os incentivos à intervenção no debate 

público. Como resultado dessa combinação de fatores, o compromisso político da imprensa 

ocorre de forma menos dogmática e a democracia é vista de modo relativamente mais elitista. 

A imprensa assume a função de “poder moderador”, conciliando “[...] a adesão formal ao 

sistema da divisão de poderes - uma exigência da ordem política civilizada - com o seu 

descumprimento na prática, através do apelo a forças que pairam acima do sistema” 

(ALBUQUERQUE, 2000, p. 43-44). Nesse sentido, a preservação da ordem se torna mais 

importante do que a obediência às normas jornalísticas ou o respeito às regras do jogo 

democrático.  

 A presente pesquisa tem como proposta principal questionar o modo pelo qual Carlos 

Lacerda foi lembrado por seus pares na imprensa carioca e paulista. Como hipótese central, 

sugerimos que a memória dos jornalistas sobre Carlos Lacerda é marcada por uma tentativa 

de afirmar a sua dimensão liberal-democrática e a dos próprios jornais e jornalistas em um 

período de transição política, a partir de uma operação de silenciamento relativo à 

ambivalência do compromisso de Lacerda e da imprensa com a democracia. 

                                                             
2
 Cf. FERES JÚNIOR, João. Looking through a glass, darkly: the unsolved problem of Brazilian democracy. 

Critical Policy Studies, v. 1, p. 1-8, 2017; GAGLIARDI, Juliana. “Um projeto de poder por vias não 

democráticas”: O Globo e a narrativa do Lulopetismo. 2018. 250 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
3
 Por direita, chamamos os atores políticos, relativamente, mais inigualitários. Na definição proposta por 

Norberto Bobbio (1995), diferente das esquerdas, as direitas tendem a naturalizar a maioria das desigualdades, 

vistas como fenômenos que não deveriam ou poderiam ser eliminados ou mitigados, a exemplo das 

desigualdades de renda e gênero. Daí seu apelo constante à preservação das tradições e da ordem, e sua 

intransigência diante das demandas por expansão da cidadania.  
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Consequentemente, são realçadas sua competência administrativa, habilidade oratória e 

oposição a ditaduras, e silenciados seus ataques às instituições políticas. Examinando a 

bibliografia especializada, livros-memória, artigos, editoriais e depoimentos de jornalistas 

publicados entre os anos de 1977 e 2014, sobretudo, nas efemérides relacionadas ao 

falecimento do personagem e ao centenário de Carlos Lacerda, pretendemos lançar luz sobre 

o espaço ocupado pelo diretor da Tribuna da Imprensa na memória dos jornalistas e os 

motivos de se produzir majoritariamente determinada lembrança e não outra. 

Em termos metodológicos, a pesquisa é pautada pela noção de trajetória, a qual auxilia 

o pesquisador a perceber com maior atenciosidade a interação entre as dimensões individual e 

coletiva das relações humanas, as margens de liberdade em meio aos constrangimentos das 

estruturas, além das motivações que orientam o comportamento dos indivíduos. Para Pierre 

Bourdieu (2017 [1986]), é preciso abandonar a “ilusão biográfica”, segundo a qual “a vida 

constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode e deve ser apreendido como 

expressão unitária de uma ‘intenção’ subjetiva e objetiva, de um projeto” (BOURDIEU, 2017 

[1986], p. 184). No lugar de uma concepção linear e cronológica sobre os fatos, seria mais 

adequado contextualizar as trajetórias individuais e tomá-las como fenômenos 

indeterminados, dinâmicos por natureza, de modo a se considerar as posições ocupadas pelo 

agente biografado em um ou mais campos, reconstruindo as estratégias utilizadas pelo agente 

para se colocar e deslocar no(s) campo(s), bem como os tipos de capital mobilizados para 

tanto (BOURDIEU, 2017 [1986], p. 189-190).  

Teoricamente, nos apropriamos de discussões propostas por Maurice Halbwachs (2003 

[1950]) no que interessa às características da construção de memórias coletivas e à sua relação 

com as memórias individuais. Ainda com base nas reflexões deste sociólogo, somadas às 

análises de Michael Pollak (1989 e 1992) e Joël Candau (2019 [1998]), pensamos no modo 

pelo qual as narrativas memorialísticas acionam passado, presente e futuro, tendo em vista a 

valorização de experiências significativas para o indivíduo e o grupo social no qual ele está 

inserido. Partimos do pressuposto de que a memória é um fenômeno dinâmico, individual e 

coletivo, seletivo e mutável, que enquadra o passado em função de questões do presente, 

remetendo tanto a lembranças quanto a esquecimentos. Além disso, pensamos que, ao 

registrarem suas memórias sobre Carlos Lacerda em livros, revistas, jornais e acervos orais, 

os jornalistas contribuíram para tecer e enraizar uma memória específica sobre o personagem. 

A força dessa memória reside no compartilhamento de determinadas lembranças e 

esquecimentos, de marcos temporais, eventos e qualidades atribuídas ao jornalista. 

Concordamos com as considerações feitas por Marialva Barbosa (2004), no sentido de que os 
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jornalistas possuem recursos suficientes para eternizar interpretações sobre o passado que de 

outro modo poderiam se perder. Ao publicarem seus depoimentos, os jornalistas não estavam 

apenas lembrando quem foi Carlos Lacerda ou como era a sua relação com o personagem. 

Eles também estavam enquadrando o passado e atribuindo sentido às ações dos homens no 

tempo, conforme os seus interesses, ressentimentos, valores, inquietações e conflitos vividos 

no presente, e de acordo com seus projetos ou expectativas futuras. 

A pesquisa sobre a trajetória de Carlos Lacerda se justifica, entre outras coisas, pela 

hipótese de que ela é representativa de um grupo social mais amplo, qual seja, da geração de 

jornalistas em atividade nas décadas de 1930 e 1940, muitos dos quais compartilhavam de 

uma narrativa segundo a qual os anos 1950 representariam um período de ruptura na história 

do jornalismo e o coroamento da compromisso da imprensa com a democracia. Sem pretender 

produzir uma biografia do personagem, algo que já foi feito por outros autores,
4
 buscamos 

reconstruir o contexto no qual as ações do indivíduo ganham relevo e sentido, cruzando 

sempre que possível aspectos de sua trajetória com os acontecimentos e problemas coletivos, 

especialmente, aqueles que dizem respeito à imprensa. 

 Assim, organiza-se o texto da seguinte forma. Primeiro será examinada a formação 

política e jornalística de Carlos Lacerda, com atenção para seu ingresso no jornalismo e sua 

participação na crise do Estado Novo. A chamada “Era Vargas” (1930-1945) é fundamental 

na trajetória de Lacerda, pois corresponde ao período em que o personagem ascendeu no 

jornalismo e se converteu em um dos maiores adversários dos comunistas e dos getulistas. Ao 

fim do período, Lacerda despontou como uma das maiores lideranças políticas do Rio de 

Janeiro, centro gravitacional da política nacional. Os anos finais do primeiro governo getulista 

também são importantes na análise da base do pensamento político lacerdiano, pois foi na 

cobertura da Constituinte, como colunista do jornal Correio da Manhã, que Carlos Lacerda 

elaborou sua tese a respeito da “democracia incompleta”, a qual incentivaria o sentido de 

urgência na sua proposição de reformas políticas. A adesão à recém-criada União 

Democrática Nacional (UDN), finalmente, coroaria o engajamento de Carlos Lacerda na 

oposição à ditadura e na construção de uma ordem elitista e excludente no país. 

No segundo capítulo discutir-se-á a relação de Carlos Lacerda com a modernização da 

imprensa nos 1950 e sua perspectiva sobre o ofício em questão, com destaque para os textos 

                                                             
4
 As principais biografias sobre Carlos Lacerda são, em nosso entendimento: DULLES, John W. F. Carlos 

Lacerda: a vida de um lutador. Volume 1: 1914-1960. Tradução de Vanda Mena Barreto de Andrade. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1992; DULLES, John W. F. Carlos Lacerda: a vida de um lutador, 2: 1960-1977. 

Tradução de Daphne F. Rodger. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000; MENDONÇA, Marina Gusmão de. O 

demolidor de presidentes. São Paulo: Códex, 2002.  
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publicados na Tribuna da Imprensa e A missão da Imprensa (LACERDA, 1950a). Muito 

embora a memória jornalística tenha consolidado uma narrativa segundo a qual a década de 

1950 marcaria uma ruptura radical com o jornalismo praticado anteriormente, além de um 

suposto compromisso com a democracia, vamos mostrar que a relação entre imprensa e 

democracia foi tensa e ambivalente durante todo o período e, inclusive, quando da ruptura 

constitucional de 1964 e do regime ditatorial que o seguiu. A discussão sobre a trajetória de 

Carlos Lacerda e as ambivalências do jornalismo nos anos 1950-1960 será fundamental para 

compreender as características do enquadramento da memória jornalística sobre o 

personagem, memória esta que foi produzida após a morte de Carlos Lacerda, em 21 de maio 

de 1977.  

No terceiro e último capítulo, serão apresentadas as fontes e a metodologia desta 

pesquisa. Será analisada a memória de jornalistas contemporâneos de Carlos Lacerda, muitos 

dos quais foram seus companheiros de trabalho e/ou amigos pessoais. Partindo do 

entendimento de que a memória é elemento fundamental na construção de identidades e um 

objeto de disputas, pretende-se identificar quais características foram enfatizadas e 

marginalizadas ou silenciadas na construção memorialística em torno de Lacerda, tentando 

evidenciar sob quais bases se estabelece o compromisso político e se afirma a identidade da 

imprensa no Brasil. 

 Ao final desse trabalho, esperamos ampliar o conhecimento sobre uma figura 

fundamental na história política e do jornalismo brasileiro, atravessada por paixões e 

conflitos. Acreditamos que o estudo sobre a sua memória pode revelar problemas e questões 

importantes do passado recente. A centralidade da corrupção nos ataques a legitimidade 

governamental e institucional, em chave moralista, que simplifica o político em termos de 

honestos versus corruptos, associados a uma perspectiva elitista da democracia e autoritária 

acerca dos conflitos políticos são elementos enraizados na tradição política brasileira e na 

maneira pela qual a grande imprensa e setores das classes média e alta têm buscado intervir 

no debate público. Lançar luz sobre esse passado e a memória dos jornalistas a respeito de 

Carlos Lacerda é necessário se desejarmos compreender melhor certos dilemas que o 

jornalismo de hoje enfrenta em termos políticos e culturais.  
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CAPÍTULO 1. FORMAÇÃO (1930-1949) 

 

  O Carlos Lacerda que desejamos conhecer e apresentar nesse trabalho é permeado por 

uma série de dilemas constituintes de sua identidade política e jornalística, compartilhados por 

muitos de seus colegas de partido, além de jornalistas e militares. No presente capítulo, será 

examinada a militância política de Carlos Lacerda nas décadas de 1930 e 1940, com atenção 

para seu ingresso no jornalismo e sua participação na crise do Estado Novo. A “Era Vargas” 

(1930-1945) é fundamental na análise da trajetória de Lacerda, pois corresponde ao período 

em que esse personagem ascendeu no jornalismo e se converteu em um dos maiores 

adversários dos comunistas e dos getulistas. Ao fim do período, Lacerda despontou como uma 

importante liderança no Rio de Janeiro, centro gravitacional da política nacional. Os anos 

finais do primeiro governo getulista também são importantes para o estudo da práxis política 

lacerdiana, pois foi na cobertura da Assembleia Constituinte de 1946, como colunista do 

jornal Correio da Manhã, que ele elaborou sua tese a respeito da “democracia incompleta”, a 

qual incentivaria o sentido de urgência na sua proposição de reformas políticas. A adesão à 

recém-criada UDN, finalmente, coroaria o engajamento de Carlos Lacerda na oposição à 

ditadura getulista e na construção de uma ordem elitista e excludente no país. 

 Comecemos pela identificação de suas origens sociais e familiar, pela militância 

política no comunismo e o ingresso no jornalismo. 

 

  

1.1 Militância política e jornalismo 

 

Carlos Frederico Werneck Lacerda nasceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 1914, 

em uma família tradicional de homens públicos e pertencentes às classes médias. Conforme 

lembranças de Barcímio Amaral (1996) e do Jornal do Brasil (1977a), o nome Carlos 

Frederico seria uma homenagem de seus pais a Karl Marx e Friedrich Engels, autores do 

Manifesto do partido comunista de 1848 e principais formuladores do marxismo. O avô de 

Carlos Lacerda, Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda, foi Ministro da Indústria, Viação e 

Obras Públicas no governo Prudente de Morais e Ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Seu pai, além de jornalista, foi deputado federal por três vezes, participando do 

movimento tenentista e da Aliança Nacional Libertadora (ANL). Finalmente, dois de seus tios 
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foram membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB), fatos que contribuíam para a 

ocorrência de conversas cotidianas sobre política na casa dos Lacerda (DULLES, 1992). 

Em seu Depoimento, Lacerda lembra que, na época do colégio, faltou algumas aulas 

“chatas” para ir à Câmara dos Vereadores de Vassouras (RJ) assistir aos debates. Já aos 12 

anos teve seu primeiro contato com o comunismo, lendo, por sugestão de seu tio Paulo, O 

ABC do Comunismo, publicado por Bukharin (LACERDA, 1978, p. 27 e 29).  

 Como jornalista, Carlos Lacerda iniciou sua carreira no Diário de Notícias, em fins de 

1930, auxiliando Cecília Meireles com material sobre educação. O primeiro artigo assinado 

viria em 29 de agosto de 1931, versando sobre a juventude e a educação, o primeiro de muitos 

dedicados ao tema. Como militante comunista e estudantil, o jovem repórter contribuiu com 

diversos jornais e revistas nos anos seguintes, a exemplo das revistas Rumo, Revista 

Acadêmica, Seiva e dos jornais Jornal do Povo, A Marcha, A Manhã e O Jornal. Segundo o 

personagem em questão, o ingresso no jornalismo teria resultado de uma “falta de vocação 

para qualquer outra coisa” (LACERDA, 1978, p. 28), embora tenha ampliado 

substancialmente seu contato com a política.  

O ingresso na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro contribuiu para que Lacerda se 

engajasse mais ainda nas discussões políticas de seu tempo. Nesse ambiente marcado pelo 

pensamento marxista (LACERDA, 1978, p. 28), entrou em contato com a Juventude 

Comunista (JC), vinculada ao PCB. Para Ruy Mesquita (1978), a adesão do personagem ao 

comunismo seria um sintoma da “imaturidade da adolescência”, uma “ilusão ideológica” da 

qual Carlos Lacerda se livraria em função de sua maturação e “inteligência superior”. 

Segundo John Dulles (1992, p. 36), foi na universidade que Lacerda descobriu sua habilidade 

oratória e sua capacidade de convencimento. Mas em seu segundo ano de graduação 

abandonou o curso de Direito, percebendo que essa não seria a sua vocação.
5
  

O período em que se iniciou na militância política e no jornalismo foi marcado pela 

radicalização política e pela crise internacional das democracias liberais. O liberalismo 

oligárquico da Primeira República (1889-1930) entrava em colapso, sendo cada vez mais 

evidente a dependência da economia brasileira em relação às oscilações do mercado 

internacional. A política dos governadores não satisfazia mais aos interesses imediatos de 

parte das oligarquias regionais, desvinculadas da cafeicultura, que se reuniram sob a Aliança 

Liberal para derrubar a hegemonia da oligarquia paulista. Atuando como grupo de pressão, a 

Aliança (representante das facções políticas dominantes em Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

                                                             
5
 Em seu Depoimento, Lacerda (1978, p. 35) justifica a saída do curso de Direito por ser “contra a ordem jurídica 

vigente” e porque os casos que mais lhe interessavam não lhe traziam o retorno financeiro esperado.  
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e Paraíba) mobilizou as classes médias urbanas descontentes com a elevação do custo de vida 

e a sua marginalização política. Os Aliancistas somaram forças aos tenentes, que propunham 

um programa reformista pautado pelo aperfeiçoamento dos sistemas eleitoral, judiciário e 

educacional. Porém, ao tomar o poder, as lideranças da Aliança Liberal acomodaram as 

demandas de parte das oligarquias tradicionais, incluindo aquelas vinculadas ao café, e 

depuraram progressivamente os tenentes mais radicais que contribuíram com o movimento de 

1930. A crise de hegemonia estabelecida naquele momento não corresponderia ao domínio de 

uma classe exclusiva (FAUSTO 1977), mas sim ao estabelecimento de um Estado de 

compromisso entre diversas frações de classe, em especial: oligarquias cafeeiras, industriais, 

militares, classes médias e trabalhadores urbanos, em condições distintas de pressão política e 

tomada de decisão.     

 O movimento de novembro de 1930 alçou Getúlio Vargas ao posto de chefe de 

Estado, iniciando um processo de transformações substanciais na fisionomia da sociedade 

brasileira e no próprio Estado. As reformas liberalizantes propostas pelos tenentes de 

esquerda, e apoiadas por segmentos das classes médias, entretanto, foram parcialmente 

abortadas pelos líderes do movimento, que, a exemplo do próprio Getúlio, incorporavam: 1) 

uma visão autoritária dos conflitos políticos; 2) uma rejeição profunda à mobilização popular; 

3) a centralidade do Estado na organização da sociedade, em moldes corporativos; 4) o 

elitismo político; e 5) a rejeição pelas instituições representativas e em relação à própria 

liberdade do mercado.
6
 

 As primeiras ações do governo provisório (1930-1934) foram marcadas pela 

centralização política e pelo intervencionismo. 1) Os governadores foram substituídos por 

interventores nomeados e subordinados ao presidente da República; 2) o Poder Executivo 

acumulou prerrogativas do Legislativo, fechando-se o Congresso Nacional e as Câmaras 

Municipais; 3) além de os estados terem sua autonomia financeira e de segurança reduzidas, 

com a dependência da autorização governamental para a tomada de empréstimos, o 

estabelecimento de um teto de 10% de gastos com suas forças policiais e a obrigação de não 

armarem suas forças em proporção além das forças do Exército. 

 Lacerda aderiu à ANL, organização lançada em março de 1935, sob a presidência de 

honra de Luís Carlos Prestes. A ANL reunia, sobretudo, “tenentes de esquerda descontentes 

com os rumos que a Revolução de 1930 tomava”. Apresentando um programa pautado pela 

                                                             
6
 Cf. LAMOUNIER, Bolivar. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira República. Uma 

interpretação. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio et al. O Brasil republicano, tomo III: sociedade e instituições (1889-

1930). Rio de Janeiro; São Paulo: Difel, 1978, p. 343-374. 
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“luta democrática, antiimperialista, antilatifundiária e antifascista” (VIANNA, 2007 [2003], p. 

80 e 82), a organização colocou nas ruas milhares de seguidores, rivalizando com a Ação 

Integralista Brasileira (AIB), de caráter fascista, dirigida por Plínio Salgado. Por isso mesmo, 

despertou a atenção e a preocupação do governo, que aprovou a Lei de Segurança Nacional 

em 4 de abril de 1935, ampliando a base jurídica da repressão política. 

 Carlos Lacerda participou intensamente das atividades da Aliança Nacional, inclusive, 

como orador oficial dos estudantes na diretoria local da organização no Rio de Janeiro, e em 

seus comícios (DULLES, 1992, p. 43). Sua participação no movimento estudantil e comunista 

permitiu que fosse escolhido como responsável pelo discurso de nomeação de Prestes como 

presidente da organização, fato que, posteriormente, Lacerda lamentou: “E esse foi o grande 

erro: comunizar demais uma frente única popular” (LACERDA, 1978, p. 42). 

 A eclosão da insurreição comunista de 1935 nas cidades de Natal, Recife e Rio de 

Janeiro foi fundamental para que o campo político se fechasse. Naquele momento, os 

comunistas a frente da ANL deflagraram um movimento contra o governo Vargas, que 

pretendia mobilizar a população a partir da tomada de guarnições militares situadas nas três 

cidades mencionadas. Porém, a ofensiva foi rapidamente contida pelos militares, oferecendo 

justificativa para uma onda de repressão política contra todos os indivíduos envolvidos na 

insurreição e com os comunistas – de fato ou supostamente. Lacerda atravessaria uma fase 

complicada de sua vida, sendo preso diversas vezes e vivendo em estado de 

semiclandestinidade por conta de suas atividades políticas.  

 

 

1.2 A ruptura com os comunistas 

 

A “ameaça comunista” serviu como a principal justificativa para a instauração de uma 

ditadura, em 1937, liderada por Vargas e pela cúpula das Forças Armadas, assessorada por 

intelectuais igualmente autoritários, como Francisco Campos, responsável por escrever a 

Constituição de 1937, Azevedo Amaral, Oliveira Vianna, etc. O golpe foi seguido do 

fechamento do Congresso e da abolição dos partidos políticos, o que anulou a existência de 

organismos e atores intermediários entre o Estado e a sociedade civil. Os interventores se 

tornaram os principais agentes representativos dos interesses do governo federal nos estados, 

abolindo a autonomia da qual até então gozavam as unidades federativas. O regime getulista 

se utilizou de diversos expedientes para neutralizar as críticas e a oposição, incluindo 

mecanismos repressivos e propagandísticos. Todos os veículos de comunicação ficaram 



21 
 

submetidos à censura prévia, de acordo com a Constituição de 1937, sob o imperativo da 

manutenção da ordem e da estabilidade política e social. Para tanto, foi criado o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), responsável pela censura e propaganda 

política do Estado Novo. “Assim, produziram-se livros, revistas, folhetos, cartazes, programas 

de rádio com noticiários e números musicais, além de radionovelas, fotografias, cinejornais, 

documentários cinematográficos, filmes de ficção etc.” (CAPELATO, 1999, p. 173). 

 À imprensa foi imposto um papel de submissão ao Estado, cabendo a ela mediar as 

relações entre o chefe de Estado, isto é, Getúlio Vargas, e as massas populares. Caberia ao 

rádio e, principalmente, aos jornais, funcionar como instrumentos de “consulta aos anseios 

populares”, conforme coloca Maria Helena Capelato (1999, p. 174-175). A imprensa esteve 

fortemente atrelada ao Estado, obrigada a obter registro junto ao DIP para o seu 

funcionamento legal. A intromissão de censores nos jornais permitiu o silenciamento virtual 

de qualquer oposição política. De outro lado, Getúlio acenou para o atendimento parcial de 

demandas daqueles profissionais, a exemplo da regulamentação profissional dos jornalistas, 

conseguindo cooptar alguns veículos e profissionais da área. 

Segundo Marco Roxo (2016, p. 100-101), as condições de trabalho nos jornais, na 

década de 1930, eram extremamente precárias, marcadas pelos salários irrisórios (entre 300 

mil e 600 mil réis), pagos sem pontualidade. Os jornais, sobretudos os menores, eram 

economicamente dependentes do Estado e sem organização administrativa. O próprio 

jornalismo era encarado mais como um bico do que enquanto profissão, servindo como meio 

de acesso a outras profissões mais prestigiosas, por exemplo, para o ingresso na burocracia 

pública ou na política. 

Pautado pela forma como se relacionava com as demais categorias profissionais e 

visando neutralizar os conflitos políticos entre capital e trabalho, Vargas investiu na oferta de 

certos privilégios para os jornalistas, os quais possibilitassem reduzir parcialmente seu 

descontentamento e, se possível, motivá-los a contribuir com a divulgação da ideologia 

trabalhista. Foi assim que, por meio do decreto nº 3.590, de 1939, o presidente da República 

ofereceu aos jornalistas um desconto de 50% nas linhas ferroviárias da União, ampliando esse 

privilégio em relação às viagens de avião a partir de 1942. Esses e outros privilégios de 

categoria foram criados mesmo após o fim do Estado Novo (ROXO, 2016, p. 101), 

contribuindo para que a própria modernização da imprensa brasileira ocorresse a partir de 

uma forte intervenção do Estado.     

A forma encontrada por Carlos Lacerda para driblar a censura foi o recurso tradicional 

em nossa história ao uso de pseudônimos. Sob os pseudônimos de Caio Júlio César Tavares 
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(logo abreviado para CJC), Tavares, Júlio Tavares, Nicolau Montezuma, Marcos Pimenta e 

Marco Aurélio Júnior, Lacerda mantinha a produção de artigos e reportagens para revistas e 

jornais no Estado Novo. Além disso, a partir de 1938, Lacerda passou a escrever em outras 

duas revistas: O Observador Econômico e Financeiro, vinculada ao Ministério da Fazenda, e 

Diretrizes, de Samuel Wainer, revista que reuniu diversos intelectuais de esquerda. Ainda 

nesse ano, Carlos Lacerda atuou como secretário de redação d’O Jornal, propriedade dos 

Diários Associados, de Francisco de Assis Chateaubriand, permanecendo ali até 1944. A 

participação nesses veículos conferiu certa estabilidade econômica ao jornalista e sua esposa 

Letícia, ajudando a projetar seu nome como importante repórter do Rio de Janeiro (DULLES, 

1992, p. 58-59). 

 Em 1939 aconteceu um fato inusitado. O governo estava organizando uma exposição 

sobre as suas realizações para comemorar o primeiro aniversário do Estado Novo. A frente 

d’O Observador, Olímpio Guilherme comunicou a Lacerda o desejo de incluir na revista um 

artigo contando a história do PCB. Mostrando-se reticente em relação à possibilidade de 

aceitar o pedido, Lacerda foi comunicado que a tarefa, em caso de resposta negativa, seria 

atribuída a Heitor Muniz, que, segundo o repórter, era um anticomunista visceral. Entrando 

em contato com lideranças do PCB, Carlos Lacerda cita que obteve o aval do Comitê Central 

do partido para escrever o artigo. O jovem jornalista aceitou a tarefa que lhe foi proposta, 

ainda que receoso de suas repercussões. Porém, a divulgação do texto intitulado “A exposição 

anticomunista” na revista Observador Econômico e Financeiro gerou descontentamento entre 

os comunistas, que acusaram Lacerda de trair seus antigos companheiros. 

 No artigo, Carlos Lacerda recuperou expressões correntes na caracterização do 

comunismo e dos comunistas por seus críticos, tais como: “subversivo”, “agitadores” e 

“ditadura”. Defendeu a hipótese de que a repressão contra os comunistas seria 

“contraproducente” se não fosse acompanhada de um estudo sobre a dinâmica interna de suas 

organizações. Após fazer uma revisão panorâmica do surgimento da divulgação dessa 

ideologia a partir da Revolução Russa de 1917, o autor do artigo considerou que o comunismo 

chegou ao Brasil concorrendo com o anarquismo e sua proposta de “radical transformação da 

sociedade” de “fórmulas” “vagas” direcionadas “aos ignorantes e aos esperançosos [...] os que 

esperam, e os que não sabem” (LACERDA, 1939, p. 126). A criação do PCB teria sido 

viabilizada, na leitura lacerdiana, pelo clima de agitação política e social dos anos 1920 e pela 

migração de militantes anarquistas para a defesa do marxismo-leninismo. Nesse quadro, o 

partido buscaria se afirmar como ‘partido da classe operaria independente’, ainda que 

“afastado da realidade” na qual desejava intervir e modificar (LACERDA, 1939, p. 128). 
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 A principal tática encontrada pelos comunistas “era a infiltração”, inicialmente voltada 

para sindicatos e outros tipos de organizações trabalhistas, depois, na imprensa, com 

propaganda divulgada no jornal O Paiz, órgão vinculado ao governo. Através da infiltração 

nesses espaços conseguiam recrutar novos militantes para a sua causa. “Suas celulas se 

estendiam pelas fabricas de tecidos, calçados, officinas graphicas e pelos bairros operarios 

mais densos. Era o terrivel trabalho das ‘minorias activas’”, cujo centro decisório no Brasil (o 

Comitê Central) foi estabelecido no Rio de Janeiro (LACERDA, 1939, p. 129). 

Além dos trabalhadores, os comunistas passaram a recrutar os estudantes 

universitários e os secundaristas, reunindo-os na Juventude Comunista. Também se 

infiltraram entre os trabalhadores marítimos, buscando ampliar seus quadros e obter 

correspondência ilegal que chegava pelos portos (LACERDA, 1939, p. 130). Tentaram 

recrutar camponeses para o movimento, seguindo orientações da Internacional Comunista 

(IC), mas sem sucesso – dada a própria preferência pelo predomínio do proletariado no 

processo revolucionário. A infiltração comunista entre os operários teria sido barrada, 

principalmente, pela Revolução de 1930 e pela mudança de orientação do Estado no 

relacionamento com os trabalhadores, que conquistaram uma série de direitos e amparo 

jurídico, com a criação do Ministério do Trabalho e da legislação trabalhista. 

Ideologicamente, os comunistas seriam pouco originais e independentes, adotando 

ideias estrangeiras sem sequer entendê-las satisfatoriamente. Pecavam pelo excesso de 

confiança em sua capacidade de intervenção política, “eram convictos, ferozes na sua fé 

doutrinaria, inabaláveis, iracundos” (LACERDA, 1939, p. 130). 

Lacerda denuncia a intervenção soviética na política brasileira por meio do PCB e da 

ANL. Tal organização teria abrangência nacional, como propunha seu nome, não sendo 

possível combatê-la dentro dos quadros institucionais vigentes, motivando a promulgação da 

Lei de Segurança Nacional de 1935, que possibilitava proteger as instituições frente a ações 

subversivas. Mesmo assim, a Lei de Segurança não era suficiente para manter a ordem 

atacada por integralistas e comunistas, fato que motivou o fechamento da ANL em 11 de 

julho mediante decreto governamental. 

Após lembrar a “intentona” comunista de 1935, as prisões e apreensões de 

documentos do PCB seguintes ao evento, além da decretação de estado de guerra, da reforma 

da Lei de Segurança, da criação do Tribunal de Segurança Nacional e da divulgação do 

chamado “Plano Cohen” de conspiração comunista, Lacerda afirma que a instalação do 

Estado Novo foi uma medida necessária para neutralizar a ameaça comunista, mas seria 

preciso permanecer vigilante. De todo modo, conclui o artigo apontando que:  
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[...] não é provável que o communismo possa novamente desenvolver-se. A 

efficiencia da repressão policial vem juntar-se agora algo menos fulminante, 

talvez, e mais duradouro: a existencia de um programma que tende a ser 

estavel, fundamentando um verdadeiro trabalho constructivo (LACERDA, 

1939, p. 152). 

 

  Consolidado o poder de Vargas sob o Estado Novo, não haveria motivo de 

preocupação com os comunistas, pois a ampliação dos mecanismos de repressão política e a 

mudança no padrão de relacionamento entre Estado e trabalhadores, com a construção de uma 

rede de direitos trabalhistas – ainda que restritos aos trabalhadores sindicalizados e do meio 

urbano -, teriam mitigado as fontes de conflito e descontentamento, consequentemente, o 

terreno sobre o qual repousava o prestígio da militância comunista.  

Entretanto, a publicação do artigo causou estranhamento junto ao PCB, que orientou 

seus membros filiados a se afastarem de Carlos Lacerda.
7
 Muitos de seus amigos de militância 

preferiram cortar seus laços com o antigo companheiro, causando um sentimento traumático 

naquele personagem. Ele lembra que chegou a ser preso, acusado, provavelmente pelos 

comunistas, de distribuir boletins trotskistas pelas ruas. Em suas palavras, “essa é uma fase 

realmente muito triste da minha vida, porque amigos de infância, amigos de todo dia, amigos 

de café, amigos de confidência, amigos desde os tempos de namoro, amigos de tomar chope 

[...] me voltavam a cara na rua” (LACERDA, 1978, p. 49). 

O rompimento de relações entre Carlos Lacerda e os comunistas ocorreu durante o 

início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Apesar das inclinações fascistas de Vargas, 

havia uma pressão substancial para que o governo se alinhasse com os EUA e a Grã-Bretanha 

contra a Alemanha nazista. Além disso, a oposição atacava a legislação trabalhista e o 

controle do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos, uma proposta corporativista muito 

semelhante ao que foi feito no fascismo italiano. O alinhamento brasileiro com os EUA 

ocorreu no início de 1942, quando aquele país decidiu entrar na guerra após ser atacado pelos 

japoneses. Tal mudança na política externa brasileira corroeu a legitimidade do regime, 

enquanto a oposição crescia em volume e expectativas.  

O apoio de Prestes a Vargas na luta contra os fascistas foi fundamental para a ruptura 

de Lacerda com os comunistas. Como o líder comunista poderia defender o mandante de sua 

prisão e de sua esposa, Olga Benário, enviada para ser executada pelos alemães? Como 

                                                             
7
 Apesar de não ter revelado quaisquer informações confidenciais sobre as atividades do PCB, “aos olhos do 

partido, além de extremamente desrespeitoso em relação à doutrina e aos ideólogos marxistas, demolia também 

os princípios em que sempre baseara a sua prática política. Ademais, procurava desmoralizar suas mais 

destacadas lideranças, exatamente num momento em que estas vinham sofrendo com a ferocidade da repressão 

governamental” (MENDONÇA, 2002, p. 51). 
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poderia se aproximar de um governo que reprimiu, torturou e assassinou tantos militantes 

comunistas? Havia uma série de aparentes contradições inalienáveis na postura de Prestes que 

Lacerda não conseguiu compreender e concordar (LACERDA, 1978, p. 42-51).   

A contradição entre a manutenção interna de uma ditadura e a defesa externa das 

democracias foi realçada com a participação do Brasil na Segunda Guerra e com a vitória dos 

Aliados nesse conflito. A questão era: “como lutar pela democracia externamente e manter o 

Estado autoritário internamente”? (CAPELATO, 2019 [2003], p. 130). As críticas ao governo 

e ao regime se intensificaram a partir de 1943. Diversos grupos sociais e políticos foram para 

as ruas se manifestar, jornais começaram a furar o cerco da censura e se iniciaram discussões 

em torno da formação de novos partidos políticos. Até mesmo alguns militares da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) que lutaram na Itália contra os exércitos fascistas pediram a 

reconstitucionalização do país. Internamente, empresários, estudantes, intelectuais, a imprensa 

e políticos tradicionais cobraram o retorno da ordem liberal e o fim do Estado Novo. 

Carlos Lacerda trabalhava na Agência Interamericana desde junho de 1940, 

publicando artigos e estreitando seus laços com os EUA, convencendo-se cada vez mais de 

que o antifascismo, no Brasil, só vingaria se contasse com a ajuda daquele país (DULLES, 

1992, p. 67-68). Em 1941, entrou para o boletim Digesto Econômico como supervisor e para a 

agência de publicidade ADA. Em 1944, Lacerda se tornaria secretário d’O Jornal, além de 

escrever para a revista Publicidade e atuar como free lancer no Diário Carioca. Sairia do 

Jornal no início de 1945, ingressando no Correio da Manhã, onde se projetou como um dos 

mais reconhecidos jornalistas políticos de seu tempo. 

Já em fevereiro de 1945, Carlos Lacerda entrevistou José Américo, candidato 

presidencial de oposição a Vargas. Esse episódio geralmente é citado como um marco no fim 

da censura do Estado Novo, inclusive, pelo próprio personagem central da pesquisa 

(LACERDA, 1978, p. 31). Nas palavras de Guimarães Padilha, a entrevista de José Américo 

cedida a Lacerda e divulgada no Correio “derrubou o Estado Novo” (2009, p. 199-201). “Essa 

entrevista provocou a extinção da censura a que a imprensa havia sido submetida pela 

ditadura getulista”, segundo Antonio Dias Rebello Filho (1980, p. 18). Em editorial, o Jornal 

do Brasil situa a publicação da referida entrevista como um marco na derrubada do Estado 

Novo e na trajetória política do colunista: “A gota dágua que entornara a ditadura, aquela 

famosa entrevista de José Américo de Almeida, insere na demolição do Estado Novo o nome 

do repórter Carlos Lacerda, que já havia provado o gosto da luta política contra a ditadura” 

(Jornal do Brasil, 1977b). 
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Entretanto, partimos de uma perspectiva diferente acerca do episódio. Concordamos 

com Izabel Picaluga (1980, p. 27) e Marina Mendonça (2002, p. 72), que a entrevista de José 

Américo foi publicada em um momento no qual a censura já não tinha tanta força, sendo mais 

um produto do esgotamento do Estado Novo e de seu sistema de propaganda e repressão 

política do que um catalisador de sua crise. Desde o início do mês de fevereiro de 1945, o 

Correio da Manhã já tratava a discussão governamental sobre o fim da censura (no dia 1º 

daquele mês) e publicava uma entrevista de Flores da Cunha (dia 8), onde se abordava o tema 

da anistia, da Constituinte e outras temáticas associadas, além da entrevista de Maurício de 

Lacerda em defesa do voto livre e da liberdade de imprensa (publicada no dia 21). Apesar de 

ser importante na transição política do período, a entrevista de José Américo concedida a 

Lacerda não foi um aspecto central provocador da derrubada da censura, como sua memória e 

a de seus amigos e admiradores querem registrar.   

O regime estava em crise e já se previa, por pressão política da oposição e 

reconhecimento oficial de Getúlio Vargas, a realização de eleições no final do ano de 1945. 

Nesse momento, surgiu um movimento de ampla base social que defendia aquele personagem 

frente às críticas da oposição, além de levantar a tese da Constituinte com Getúlio. O grito de 

ordem “Queremos Getúlio!” (daí o termo queremismo) foi entoado pelas ruas de várias 

cidades, expressando “uma cultura política popular e a manifestação de uma identidade 

coletiva dos trabalhadores, resultados de experiências vividas e partilhadas entre eles, ao 

mesmo tempo políticas, econômicas e culturais, antes e durante o ‘primeiro governo’ de 

Vargas” (FERREIRA, 2003, p. 15). 

Novos partidos foram criados, com a exigência inédita até então de construírem suas 

próprias bases nacionais. A influência getulista foi decisiva na configuração do novo sistema 

partidário: Getúlio Vargas criou o PTB e o PSD, reunindo, na primeira agremiação, sua base 

de apoio entre os trabalhadores urbanos sindicalizados, e na segunda, seus seguidores no meio 

rural, na indústria e na política tradicional, além de contar com a aliança de diversos 

interventores por ele indicados durante seu primeiro governo (1930-1945). A oposição 

construiu a UDN, partido que trataremos com mais destaque a seguir, por conta da 

importância da participação de Carlos Lacerda no mesmo.  

Criados os novos partidos, foram lançadas as candidaturas: Eurico Gaspar Dutra, 

General e Ministro da Guerra de Getúlio Vargas, foi apoiado pelo PSD; Eduardo Gomes, 

Brigadeiro e líder tenentista, saiu pela UDN, angariando as expectativas de mudança nutridas 

pela oposição; o PCB, recém-legalizado, lançou a candidatura de Iedo Fiuza, engenheiro civil 

e ex-prefeito de Petrópolis, acusado por Lacerda de ser um lacaio fascista. 
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A aliança entre Prestes e Getúlio, por ocasião das discussões sobre as primeiras 

eleições pós-Estado Novo, consolidou o afastamento de Carlos Lacerda em relação aos 

comunistas. Também em relação ao queremismo, Prestes expressou sua aprovação, 

entendendo que o melhor para o país seria contar com a influência direta de Getúlio na nova 

ordem política. A partir desse momento, e depois de tentar sem sucesso se reaproximar do 

PCB, o colunista do Correio da Manhã encararia como sua missão principal não só afastar da 

política brasileira o getulismo, mas também a influência do comunismo, missão que ia de 

encontro aos valores assumidos pela nascente UDN, partido no qual Lacerda ingressou e se 

destacou. 

Os resultados das eleições de dezembro de 1945 confirmaram a influência de Getúlio 

Vargas sobre a política nacional, na medida em que seu apoio (ainda que tardio) à candidatura 

Dutra (PSD) foi fundamental para a vitória do General, que obteve 3.251.507 votos (55%), 

enquanto a oposição sofreu sua primeira e frustrada derrota, com os 2.039.341 votos (35%) de 

Eduardo Gomes (UDN). O PCB ainda conseguiu 10% dos votos no pleito (CARONE, 1985, 

p. 16), expressando a força eleitoral do partido e o poder simbólico de Prestes, uma das 

maiores lideranças políticas do período. Ele foi eleito senador e deputado federal pelo Distrito 

Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul, enquanto Vargas foi eleito para o mesmo cargo 

por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul, escolhendo representar seu estado de origem 

(BETHELL, 1996, p. 92). 

 O governo Dutra (1946-1950) seria marcado por uma série de elementos de 

continuidade com a ordem instaurada em 1937, além de reprimir os trabalhadores e os 

comunistas, buscando, sem muita efetividade, manter uma política econômica liberal alinhada 

com os EUA. Todavia, foi sob a sua gestão que ocorreram os trabalhos da Constituinte de 

1946, em meio a qual se discutiram e definiram as características institucionais da Terceira 

República (1946-1964) e se projetou publicamente a figura de Carlos Lacerda. 

 

 

1.3 A Constituinte de 1946 e a práxis lacerdiana 

 

 Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte começaram em 2 de fevereiro de 

1946, com a participação de 42 senadores e 286 deputados eleitos no ano anterior. O 

Parlamento era composto, majoritariamente, por representantes do PSD (com 42% das 

cadeiras), da UDN (com 26%), do PTB (10%) e do PCB (9% das cadeiras). Carlos Lacerda 
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acompanhou a Constituinte como representante do Correio da Manhã, escrevendo uma série 

de crônicas sobre o evento em sua recém-criada coluna “Na Tribuna da Imprensa”.  

 A análise dessas crônicas é importante porque permite identificar a base da práxis 

política e jornalística lacerdiana.
8
 Os artigos publicados por Lacerda no Correio, ao longo da 

Constituinte, revelam o diagnóstico construído pelo personagem a respeito da conjuntura 

política e, particularmente, dos limites da nova institucionalidade. Em sua coluna no jornal 

carioca, o repórter asseverou que a República de 1946 estava sendo construída sob traços 

significativos de continuidade com o Estado Novo. Para exemplificar, ele cita o fato de que: 

1) o novo presidente da República, general Dutra, foi ministro da guerra de Getúlio Vargas; 2) 

o próprio governo de transição foi composto por ministros vinculados à ordem anterior, 

membros do PSD em sua maioria; 3) o PSD e o PTB, aliás, surgiram influenciados 

diretamente por Vargas, que tinha aliados antigos em ambas as agremiações; finalmente, 4) a 

presença do ex-chefe de Estado na Constituinte, como senador do PTB-RS, já seria, em si, um 

indicativo de que o “fascismo” poderia sobreviver à queda “formal” do Estado Novo. 

 Lacerda menciona que, entre “os erros e deficiências da Constituinte”, o mais 

destacado talvez seja “ter permitido que em seu seio figurem os próprios responsáveis pela 

traição nacional de 10 de novembro de 1937” (LACERDA, 1946a apud LACERDA, 2000a, 

p. 72). Porém, não se deve confundir esses limites com falta de legitimidade, pois a crítica 

visa ao aperfeiçoamento da nova institucionalidade e não à sua subversão. Por outro lado, a 

permanência de diversos representantes do “fascismo” tropical, herdeiros do Estado Novo, era 

tida pelo colunista do Correio da Manhã como uma prova de que “a máquina continua” 

operando perfeitamente, sendo possível que haja um retorno à ordem anterior, até mesmo, por 

meio do voto popular. “O fascismo também pode sobreviver pelo voto popular, desde que se 

lhe assegure a possibilidade de concorrer às eleições imediatamente após o afastamento 

formal de um dos seus chefes ostensivos” (LACERDA, 1946b apud LACERDA, 2000b, p. 87 

e 89, ênfase do original). 

 Os ataques pessoais eram utilizados de forma deliberada por Lacerda, voltando-se para 

constituintes ligados ao PSD, ao PCB e, especificamente, Prestes e Vargas. Em relação ao ex-

ditador, Carlos Lacerda afirma que aquele é “um perigo nacional” que assombra a 

democratização da política brasileira. É um ser amoral alimentado por um “credo do 

despudor”, “um impulso de gozo desenfreado da vida, de amoralismo dissolvente, sem outro 

rumo ou finalidade que não o da satisfação de seus desejos elementares” (LACERDA, 1946c 

                                                             
8 Por práxis política, entendemos a tradução de ideias em termos de comportamento político, ou seja, as “idéias 

como guias estratégicos para a ação política” (SANTOS, 1978, p. 67). 
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apud LACERDA, 2000c, p. 423). Em outro artigo, não menos áspero, o colunista ataca a 

imagem pública de Vargas, tido como ser desprezível: “Carne maldita, espírito de porco, 

vômito de história, o sr. Getúlio Vargas representa, neste país, o centro da diátese nacional, o 

objeto no qual se manifestam tantas afecções da mesma natureza” (LACERDA, 1946d apud 

LACERDA, 2000d, p. 482).  

 Em relação ao comunismo, Carlos Lacerda afirma em um almoço realizado em sua 

homenagem que abandonou essa ideologia porque compreendeu que os meios são tão 

importantes quanto os fins. Em suas palavras, 

 

A minha incompatibilidade com o comunismo baseia-se nesta constatação a 

que não se chega sem dificuldades: os fins não justificam os meios, 

precisamente porque nos meios que usamos estão contidos os fins que nos 

propomos. E sempre que tais meios forem refalsados e indignos, não o serão 

menos os fins a que chegarmos, se por tais descaminhos lá chegarmos algum 

dia (LACERDA, 1946e apud LACERDA, 2000e, p. 27-28). 

 

 Na mesma ocasião, o antigo militante comunista aproveita a oportunidade para criticar 

aliança entre Vargas e Prestes, fazendo referência à experiência argentina para ressaltar que 

no país vizinho os comunistas somaram forças com os democratas contra o peronismo. O 

PCB, por sua vez, teria acumulado uma série de erros táticos e se tornado obsoleto e avesso ao 

movimento de democratização da política brasileira. “O PC perdeu o seu objetivo, tornou-se 

anacrônico e hoje não é mais que uma força cega que, não sabendo aonde quer chegar, vive 

do prestígio de lutas passadas, da aura das vitórias militares russas e da vacilação e desunião 

das forças democráticas” (LACERDA, 1946e apud LACERDA, 2000e, p. 30). Por fim, o 

partido não teria qualquer autonomia decisória e intelectual, sendo um mero satélite do PC 

soviético. O PCB ainda abandonaria a perspectiva revolucionária para se tornar um partido 

reformista, ainda que não admitisse tal virada frente aos seus militantes.  

 

E com isto, e mais a já aludida legenda de luta e sacrifício, seduz – 

literalmente seduz – o impulso generoso e idealista de intelectuais, escritores 

e artistas que se arregimentam na fileira partidária cuidando que vão para a 

liberdade quando mais colaboram para retardá-la e entorpecê-la 

(LACERDA, 1946e apud LACERDA, 2000e, p. 33). 

 

Por outro lado, Lacerda defende que o PCB não deveria ser extinto e criminalizado, 

nem seus militantes deveriam ser tratados de forma violenta quando se manifestassem. 

Argumenta que o melhor remédio contra o comunismo (e o getulismo) seria a oxigenação da 

democracia e de suas instituições, a redução do estado de miséria e desconfiança nos governos 

que o país atravessava naquele momento. Os comunistas deveriam ter o direito de participar 
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do jogo democrático, justamente para ser derrotados na batalha de ideias e não pela força – 

estratégia que, no entendimento de Lacerda, era contraproducente, e só fazia aumentar a 

popularidade de Prestes e seus simpatizantes. O raciocínio em relação à situação política e 

jurídica do PCB e de Getúlio Vargas é semelhante: podem concorrer às eleições, mas não 

podem vencê-las. “A existência do PC é útil à democracia, desde que ele não ganhe, como é 

útil ao boxeur ter um treinador vigoroso”. Os comunistas devem ter liberdade política, mas ela 

não deve ser utilizada para “ludibriar o povo, treinando-o para a senzala”. Em tom moralista e 

simplificador, que distingue os políticos entre honestos e corruptos e parte da hipótese de que 

o povo é facilmente manipulável, o jornalista conclui: “o que realmente não deve existir é o 

direito do ladrão dizer-se honesto, do magnata dizer-se ‘marmiteiro’ para, com tais embustes, 

arrancar votos ao povo alvoroçado e traído no seu entusiasmo” (LACERDA, 1946e apud 

LACERDA, 2000e, p. 39). 

As crônicas da Constituinte também abordam a relação entre a imprensa e o campo 

político, relação que orientou, não sem contradições, a práxis jornalística e política de Carlos 

Lacerda. Quanto à imprensa, o jornalista afirma sua importância na democratização brasileira, 

como peça fundamental na publicidade dos atos dos homens públicos, instituição vigilante e 

fiscalizadora. Caberia à imprensa atuar como os olhos do povo, contando sempre a verdade, 

doesse a quem doer – retomando a definição do papel da imprensa proposta por Rui Barbosa.
9
 

Nas palavras de Lacerda, “a verdade é o privilégio da democracia. Por isto, se converte no 

dever do democrata. Só no regime livre a verdade abre caminho e se impõe. Portanto, quando 

ela se converte em arma para a conquista da liberdade, devemos usá-la sem descanso e sem 

hesitação” (LACERDA, 1946e apud LACERDA, 2000e, p. 38). 

Lacerda busca criar simbolicamente um “lugar” de observador neutro para si, 

assumindo uma postura semelhante à de muitos de seus pares na imprensa brasileira. Em seu 

primeiro artigo sobre a Constituinte, o colunista afirma que o dever da imprensa é “contribuir 

para o prestígio da Assembléia”, o que não significa vacilar em termos de vigilância e crítica. 

De todo modo, Lacerda pontua que nós, da imprensa, “não teremos [...] preconceitos nem 

ressentimentos” (LACERDA, 1946f apud LACERDA, 2000f, p. 43). Em outro texto, Lacerda 

                                                             
9 Para Rui Barbosa, uma das maiores referências intelectuais e políticas de Carlos Lacerda, “a imprensa é a vista 

da nação”. Numa leitura organicista, Barbosa entende que a imprensa exercia um papel fundamental nas 

democracias e na “saúde” do organismo social, pois “a imprensa, entre os povos livres, não é só o instrumento da 

vista, não é ùnicamente o aparelho de ver, a serventia de um só sentido. Participa, nesses organismos coletivos, 

de quase tôdas as funções vitais. É, sobretudo, mediante a publicidade que os povos respiram”. Além disso, a 

imprensa teria que ser “livre, isenta e moralizada. Moralizada, não transige com os abusos. Isenta, não cede às 

seduções. Livre, não teme os potentados”. A liberdade de imprensa, neste sentido, seria fundadora e condição de 

possibilidade de todas as demais liberdades, elemento insubstituível em qualquer democracia (BARBOSA, 1957, 

p. 18, 19 e 22). 
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retoma mais uma postura comum aos jornalistas, os quais se colocam no papel de watchdogs 

(cães de guarda), reafirmando sua visão moralizante do político: “somos um cão de guarda da 

Assembléia para defendê-la contra a traição e a leviandade” (LACERDA, 1946g apud 

LACERDA, 2000g, p. 324). 

Conforme explica Afonso de Albuquerque (2009), a noção de watchdog é um 

desdobramento da concepção da imprensa como contra-poder, formulada na tradição liberal 

britânica durante o século XX. A ideia é a de que a imprensa é peça-chave na publicização de 

temas de interesse coletivo, os quais, sem a sua participação, ficariam restritos aos espaços 

institucionais. Nesse sentido, a expressão “cão de guarda” não se associa a uma defesa da 

participação da imprensa como poder público e governamental, mas sim como mediadora e 

agente fiscalizadora dos poderes públicos. Ocorre, porém, que, a despeito das profissões de fé 

dos jornalistas em relação ao desempenho desse papel, no Brasil, o poder da imprensa é 

exercido de maneira excepcional, já que “[...] o jornalismo concilia um papel político ativo 

com a reivindicação do exercício de um lugar transcendental em relação às forças políticas 

particulares, típico daquele encontrado no modelo americano do jornalismo objetivo” 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 10).  

Essa aparente contradição é, na verdade, traço fundamental da identidade e da 

memória jornalística no Brasil, como o leitor poderá perceber nos próximos capítulos.  

O aspecto que desejamos frisar, nesse momento, é que, em suas crônicas sobre a 

Constituinte, Carlos Lacerda elaborou um diagnóstico que orientaria sua práxis política e 

jornalística pelos próximos anos. A seu ver, a República de 1946 nascia sob influência direta 

dos governantes do Estado Novo, além de preservar uma série de aspectos daquele regime, 

tais como: a estrutura sindical corporativista atrelada ao Estado, o clientelismo, a influência 

getulista no sistema partidário, a manipulação política das aspirações e demandas populares, 

dentre outros. Caberia à imprensa, vista como “cão de guarda”, tornar de conhecimento 

público os vícios e os crimes cometidos pelas autoridades. Caberia aos democratas, entre os 

quais o personagem central da presente pesquisa acreditava se incluir, se manterem vigilantes 

e não compactuar com o situacionismo, defendendo a exposição da “verdade” acima de 

qualquer coisa. Os jornalistas teriam que ajudar a oxigenar a democracia, supostamente, 

acima de conflitos e paixões político-partidárias. Deveriam contribuir com a moralização da 

vida pública, tão prejudicada por anos de ditadura, censura, manipulação e mentiras. 

Afeito a esses valores e ideais, Lacerda viu, ainda na Constituinte, que a UDN surgia 

como a única agremiação partidária em condições de canalizar as demandas da oposição 

democrática ao Estado Novo. Dois dos principais partidos eram tidos como crias do 
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getulismo: o PSD e o PTB. O PCB, por sua vez, havia se aliado a Vargas na transição do 

regime para, posteriormente, ter seu registro cassado, oferecendo um ambiente mais favorável 

à adesão dos trabalhadores urbanos à retórica do PTB e do getulismo. A UDN aparecia como 

a única forma de expressão política institucional para quem desejava romper com o getulismo 

e criar algo novo ou, pelo menos, diferente. Daí a aproximação entre Carlos Lacerda e o novo 

partido. 

 

 

1.4 A UDN e Carlos Lacerda  

 

 A UDN foi objeto de alguns estudos que já são clássicos na história dos partidos 

políticos brasileiros, dentre os quais, consta: A UDN e o anti-populismo no Brasil, de Otávio 

Soares Dulci (1986), A UDN e o udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro (1945-

1965), de Maria Victoria de Mesquita Benevides (1981), e o já citado Partidos políticos e 

classes sociais: a UDN na Guanabara, de Izabel Fontenelle Picaluga (1980).  

 Em comum, os autores identificam o nascimento da UDN no movimento de oposição 

ao Estado Novo, com base na articulação de políticos de diversos matizes. Argumentam que o 

partido foi um representante privilegiado das classes médias, muito embora tenha mobilizado 

parte do eleitorado rural, sobretudo, em seus primeiros anos de existência. Trata-se de uma 

facção conservadora e oligárquica que buscava recuperar a ordem constitucional derrubada 

em 1930 e expurgar do país o getulismo, fazendo a ele uma crítica liberal.  

 Para Benevides (1981), a UDN era uma agremiação tão plural que é possível 

identificar várias UDNs, cujo único objetivo comum era derrotar o getulismo. A 

heterogeneidade do partido é demonstrada pela cientista social na identificação dos grupos 

que o compunham inicialmente: 

 

a) As oligarquias destronadas com a Revolução de 30; 

b) Os antigos aliados de Getúlio, marginalizados depois de 30 ou em 37; 

c) Os que participaram do Estado Novo e se afastaram antes de 1945; 

d) Os grupos liberais com uma forte identificação regional; 

e) As esquerdas (BENEVIDES, 1981, p. 29). 

 

 Certamente, sua configuração inicial sofreu alterações, por exemplo, com a saída 

quase que imediata dos membros à esquerda do campo político, entre socialistas e comunistas. 

Seja como for, o partido apresentava uma pluralidade de facções, que ia das UDNs estaduais 

aos partidos que, em várias ocasiões, compunham coligações com os udenistas (como o 
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Partido Republicano - PR, o Partido Libertador - PL, o Partido Democrata Cristão - PDC e o 

Movimento Trabalhista Renovador - MTR), grupos internos que concorriam pela direção 

nacional do partido e as alianças com setores militares e da imprensa (BENEVIDES, 1981). 

Com os dois últimos grupos, aliás, a UDN e Carlos Lacerda mantiveram contato quase que 

permanente, reunindo forças contra Getúlio Vargas e seus herdeiros políticos.
10

  

 Na perspectiva de Dulci (1986, p. 38), o antipopulismo foi o traço central da 

identidade udenista, visto como um projeto em torno do qual se reuniram proprietários rurais 

vinculados à agro-exportação, setores da burguesia financeira e da burguesia comercial, 

grupos monopolísticos de controle externo, a ala mais tradicional das classes médias, além de 

militares e tecno-burocratas. 

 O projeto político udenista seria marcado pelo liberalismo conservador oligárquico 

herdado da Primeira República. O populismo era condenado moralmente, considerado como 

um fenômeno intrinsecamente corrupto. No seu lugar, os udenistas juravam defender a 

moralização da administração pública, pautados por uma sobrevalorização da ação das elites. 

Em termos econômicos, o projeto da UDN poderia ser qualificado como neoliberal ou 

cosmopolita, enfatizando “a liberdade de iniciativa e as vantagens da especialização 

internacional da produção” (DULCI, 1984, p. 41). Contudo, aos poucos a agremiação passou 

a defender uma proposta industrializante no lugar do predomínio da agricultura de exportação, 

paralelamente ao crescimento da importância do eleitorado urbano. O projeto de 

desenvolvimento da UDN também preconizava a necessidade de atração do capital 

estrangeiro, visto como peça fundamental da industrialização brasileira. Caberia ao Estado um 

papel de guardião dos contratos jurídicos, da propriedade e da iniciativa privadas, além de 

mantenedor da ordem social. O modelo se assentava em uma proposta de desenvolvimento 

associado ou interdependente, que via na aproximação com o bloco capitalista uma condição 

de sobrevivência. Finalmente, ele realçava uma leitura tecnicista e moralista da política, 

defendendo maior racionalidade, eficiência e produtividade na gestão pública. Afirmava-se 

que essa proposta permitiria eliminar da política os vícios do populismo, a exemplo da 

corrupção, do improviso e do clientelismo, administrando o aparelho estatal “sem fazer 

política” (DULCI, 1986, p. 45). 

 O ingresso de Carlos Lacerda na UDN ocorreu em 1946, por ocasião da Constituinte e 

das eleições municipais. Acompanhando os trabalhos da Constituinte através de sua coluna no 

                                                             
10 Júlio de Mesquita Filho, proprietário do jornal O Estado de S. Paulo, foi um dos principais militantes do 

partido em São Paulo, amigo pessoal de Carlos Lacerda e um grande incentivador da oposição liberal-

conservadora aos governos Vargas (1951-1954), Juscelino Kubitschek (1956-1960) e João Goulart (1961-1964), 

além de colaborar com a legitimação da ditadura militar (1964-1985). 
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Correio da Manhã, o jovem jornalista carioca pondera que a União Democrática tinha “diante 

de si a oportunidade de converter em partido permanente aquilo que foi um belo movimento 

de opinião”. Para Lacerda, a confirmação desse ideal depende da capacidade dos udenistas 

fazerem uma “oposição organizada, combativa e vigilante” (LACERDA, 1946h apud 

LACERDA, 2000h, p. 57), evitando o colaboracionismo e o governismo que caracterizava o 

PSD e o PTB.  

 A UDN teria o potencial de ser a única organização partidária a representar as classes 

médias, um segmento social que, para Lacerda, seria um dos mais conscientes politicamente 

de seus direitos. As classes médias “são realmente o mais vasto campo de ação para um 

partido democrático no Brasil, no momento e ainda por bastante tempo” (LACERDA, 1946i 

apud LACERDA, 2000i, p. 229), enfatiza o colunista político. A UDN deveria assumir uma 

posição de organizadora de demandas coletivas, focando na mobilização das classes médias.  

 Segundo Décio Saes (1997, p. 463-465), a UDN conseguiu canalizar essas demandas, 

mobilizando, especialmente, a faixa superior das classes médias, composta “por profissionais 

liberais (advogados, engenheiros, médicos), altos funcionários públicos e gerentes”. Haveria 

uma afinidade de ideias entre o partido e aquele segmento social, no sentido de reivindicar 

uma postura antiestatizante e um modelo de representação política pautado por critérios de 

instrução e “cultura”, o qual possibilitaria interromper um movimento anterior, da Era Vargas, 

de reconhecimento dos trabalhadores urbanos como atores políticos legítimos. O exercício 

dos direitos políticos seria visto como critério de distinção e hierarquização social, vinculado 

a uma rejeição permanente à ampliação da participação, considerada um privilégio das elites 

“esclarecidas”. 

 A valorização do papel das elites é outro ponto da práxis política e jornalística 

lacerdiana, que transparece em suas crônicas da Constituinte e contribui para que o colunista 

se aproxime da UDN. Em um desses textos, Lacerda pondera que: 

 

Nessa ordem de idéias, devemos considerar imediatamente a necessidade de 

nos unirmos, numa confluência de nossos caminhos, para uma obra de 

esclarecimento e de entendimentos. Que os homens deste país, na plena 

consciência de suas responsabilidades, organizem missões culturais dentro 

de um plano mínimo mas cuidadosamente estudado, para levar às 

populações de cada cidade, de cada vila, de cada arraial do Brasil, não o 

apelo fugaz dos comícios, mas as certezas permanentes das conferências e 

dos debates sobre as verdades essenciais, adormecidas nas consciências de 

cada um e que tanto necessitam despertar para que, no calor que delas 

irradia, o povo se reconforte e se ilumine a Nação (LACERDA, 1946j apud 

LACERDA, 2000j, p. 412, ênfase nossa). 

 



35 
 

Em outra oportunidade, ressalta novamente a função dirigente da elite: 

 

Pois nada é mais contrário à verdade e aos interesses do povo do que negar a 

necessidade e o valor de uma elite esclarecida, capaz de atender à 

recomendação de Rousseau: aprenda o ignorante com o sábio e o sábio com 

o ignorante. Uma elite que sinta, viva e lúcida, a presença do povo em seus 

pensamentos, é indispensável a todo propósito progressista (LACERDA, 

1946e apud LACERDA, 2000e, p. 35, ênfase nossa).  

 

 Nesses trechos, Lacerda recupera a ênfase depositada no papel de vanguarda das elites 

políticas, tão cara ao comunismo. Porém, a representação política desse segmento social troca 

de sinal, já que o colunista rompeu com o PCB, se converteu ao catolicismo e guinou em 

direção ao liberalismo. Aliás, caberia às elites (intelectuais e políticas, principalmente) 

organizar o movimento democrático para expurgar do país não somente o getulismo, como 

também o comunismo. Caberia à UDN, como partido representante das camadas médias e das 

elites, reunir e ativar a oposição, combatendo o colaboracionismo com o governo Dutra, os 

herdeiros do Estado Novo e os comunistas, tratados similarmente como fascistas.  

 Sem dúvida, Lacerda associava a democracia a algumas de suas características 

básicas: 1) governo do povo, distinto de outras formas de governo, como a monarquia 

(governo de um só) e a oligarquia (governo de poucos); 2) governo baseado na soberania 

popular e na representação política (democracia moderna); e 3) sistema no qual a classe 

política é escolhida por meio de eleições livres, abertas e competitivas, entre outras 

características (BOBBIO, 1995a [1983]). Porém, a sua perspectiva era atravessada tanto por 

uma crítica à limitação da democracia em seus aspectos jurídico-normativos quanto pela 

adesão ao elitismo democrático (MIGUEL, 2002), daí a complexidade de Carlos Lacerda. 

 Participando da UDN-DF, Carlos Lacerda lançou sua candidatura à Câmara dos 

Vereadores, rivalizando com o PCB, partido em relação ao qual o jornalista e agora político 

stricto sensu escreveu diversos artigos em tom crítico. Realizadas as eleições em janeiro de 

1947, Lacerda saiu vitorioso, sendo o candidato mais votado com 34.762 votos. “No entanto, 

o PCB, com 24% dos votos do Distrito Federal, obteve o maior número de vereadores na 

Câmara Municipal: dezoito. A UDN e o PTB, mais ou menos empatados com 19% dos votos, 

conseguiram novo vereadores cada” (DULLES, 1992, p. 101).  

Feita a transição rumo a uma ordem democrática (em construção), os segmentos 

liberais, entre os quais já se situava Carlos Lacerda e boa parte da grande imprensa, lidariam 

com a questão do comunismo e do PCB, partido recém-legalizado e vitorioso nas eleições. A 

forma pela qual os jornais e os jornalistas trataram esse problema revela parte dos dilemas 
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encontrados pela imprensa brasileira, que se modernizava sem abrir mão de intervir no debate 

público e propor soluções para os conflitos. 

 

 

1.5 A criminalização do PCB e a imprensa liberal 

 

 As eleições estaduais e municipais de 1947 evidenciaram a força política e eleitoral do 

PCB. Apesar de o partido ter sido relegado à clandestinidade durante vários períodos,
11

 estava 

claro para os outros partidos que ele seria protagonista do campo político brasileiro. Parte da 

agremiação comunista, incluindo o líder Luís Carlos Prestes, tinha se alinhado a Vargas na 

luta contra o fascismo, por ocasião do ingresso brasileiro na Segunda Guerra Mundial, 

seguindo as orientações da Internacional Comunista. A queda do Estado Novo contribuiu para 

que o PCB retomasse suas atividades legalmente, participando da Constituinte e das eleições 

de 1945 e 1947.   

 O governo Dutra, no entanto, reprimiu desde o início os comunistas e os trabalhadores 

organizados, denunciando a infiltração comunista neles. A proibição das greves foi 

novamente regulamentada (em março de 1946), enquanto as lideranças comunistas eram 

expurgadas dos sindicatos, conforme pontua Leslie Bethell (1996, p. 94). A repressão policial 

comandada pelo governo federal contra os grevistas, que reivindicavam melhorias salariais e 

de condições de trabalho, era justificada pela acusação de que os atos eram dirigidos pelo 

PCB (CARONE, 1985, p. 21). 

 O anticomunismo militar, cuja primeira manifestação se fez sentir de maneira nítida na 

sequência da insurreição comunista de 1935, pautou as ações do governo Dutra, interessado 

na criminalização do PCB, em um contexto internacional que se tornava cada vez mais 

polarizado, envolvendo os blocos capitalista e comunista. Foi assim que, pressionando o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dutra conseguiu aprovar o cancelamento do registro do 

PCB em maio de 1947, tornando o partido ilegal. Em outubro do ano corrente, o governo 

rompeu suas relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), medidas acompanhadas por intensa repressão política contra os comunistas e os 

sindicatos, pela demissão de funcionários públicos suspeitos de vínculo com o PCB e pela 

cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo partido em 1947. Segundo Bethell 

                                                             
11 Criado em março de 1922, o PCB foi criminalizado em junho do ano corrente. Voltou oficialmente à ativa em 

janeiro de 1927, perdendo novamente seu registro em agosto daquele ano. Após longo interregno, recuperou seu 

registro em outubro de 1945, para ser posto na ilegalidade em abril de 1947.  
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(1996), essas medidas apontam para os limites da nova institucionalidade, que mantinha boa 

parte das orientações políticas herdadas do Estado Novo, incluindo o anticomunismo e uma 

perspectiva autoritária dos conflitos. “O preço da democracia foi o controle estatal dos 

sindicatos, a restrição à participação política e o aniquilamento da esquerda comunista” 

(BETHELL, 1996, p. 102) pela direção militar do Estado. 

 De todo modo, o governo federal não estava sozinho nessa empreitada. Empresários e 

parte da imprensa concordavam com a criminalização do PCB, a cassação dos mandatos de 

seus parlamentares eleitos e a ruptura das relações diplomáticas com a União Soviética. Na 

avaliação de Heber Ricardo da Silva (2009), os jornais paulistas: O Estado de S. Paulo, 

Diário de S. Paulo e Folha da Manhã, e os cariocas: Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O 

Globo, participaram ativamente dos debates públicos da transição de 1945, construindo 

representações negativas sobre o comunismo e os comunistas.  

 Na perspectiva da grande imprensa, o comunismo era um dos elementos mais nocivos 

à democratização e à conscientização das massas. Caberia à elite e aos partidos políticos 

educar o povo para o exercício da participação política, protegendo os miseráveis, 

desempregados e analfabetos da tentação revolucionária. A cidadania política, para esses 

jornais, deveria ser condicionada à faixa instruída da população, única capaz de “escolher 

entre o certo e o errado” (SILVA, 2009, p. 128).  

 Na imprensa paulista e carioca do período, as notícias, os artigos e os editoriais 

assumiam uma mescla liberal, militar e católica, que via no comunismo um adversário não 

apenas do Brasil, mas de toda a civilização ocidental. O anticomunismo fornecia uma liga de 

aproximação entre projetos políticos diversos, que tinham no PCB e na URSS seus principais 

adversários. Segundo Rodrigo Patto Sá Motta (2000, p. 7), o período de 1946 a 1950 pode ser 

interpretado como a segunda onda anticomunista,
12

 marcada pela criminalização do PCB e 

pela repressão aos seus militantes em um contexto internacional de Guerra Fria. 

 Os jornais eram um dos principais veículos de promoção do anticomunismo, 

construindo uma série de representações negativas acerca da referida ideologia, pelo menos, 

desde a eclosão da Revolução Russa de 1917. Com o advento da Guerra Fria, os periódicos 

passaram a reivindicar maior alinhamento entre os governos brasileiro e dos EUA, 

“classificando essa nação como a única comprometida com os valores democráticos e 

cristãos” (SILVA, 2009, p. 167). Cedendo espaço para lideranças católicas, a grande imprensa 

ajudou a divulgar a ideia de que o comunismo “era uma ameaça à família, aos princípios 

                                                             
12 A primeira teria sido a de 1935. 
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cristãos, à moral ocidental, ao patriotismo, além de relembrar, exaustivamente, a atuação dos 

comunistas na Intentona Comunista de 1935”. O viés católico era acompanhado pelo corte 

liberal, que via no “perigo vermelho” uma ameaça “a propriedade, a liberdade, a estabilidade 

social e, principalmente, o regime democrático” (SILVA, 2009, 172). 

 A decisão do Ministro da Justiça, Benedito Costa Neto, de criminalizar a imprensa 

comunista (tomada em maio de 1947) foi acompanhada de diversas críticas por parte da 

imprensa paulista e carioca. A prática da censura era de longa data e, ao mesmo tempo, ainda 

recente na história do jornalismo brasileiro, de modo que uma decisão como essa poderia 

afetar futuramente os veículos não comunistas. Entretanto, O Globo, Jornal do Brasil e o 

Diário de São Paulo, veículos governistas, “defenderam as ações arbitrárias contra o PCB e 

sua imprensa” (SILVA, 2009, p. 200), vendo nessa medida uma espécie de proteção contra a 

subversão da ordem na frágil democracia brasileira. 

 Em relação à cassação do registro do PCB, apesar de todos os jornais examinados por 

Silva se declararem anticomunistas e pró-democracia, seus posicionamentos foram 

diferenciados, assim como suas propostas para eliminar a ameaça revolucionária. O Globo, 

Diário de São Paulo e Jornal do Brasil apoiaram a cassação do PCB, pautando-se na 

obediência ao artigo 141 §13 da Constituição, que proibia “a organização, o registro ou o 

funcionamento de qualquer partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o 

regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos 

fundamentais do homem” (Constituições brasileiras, volume V: 1946). Os mesmos jornais, 

incluindo-se ainda a Folha da Manhã, aprovaram a cassação dos mandatos dos parlamentares 

eleitos pelo PCB em 1947, argumentando que essa ação era constitucional e se justificava 

pelo fato de que os comunistas não defendiam o povo brasileiro, mas sim a União Soviética 

(SILVA, 2009, p. 218-219). 

 Carlos Lacerda acompanhou essas discussões, mas se posicionando de forma distinta 

de seus pares, ponderando que a criminalização do PCB era contraproducente, alimentando 

ainda mais a retórica de seus militantes. Como já foi dito nesse capítulo, o colunista do 

Correio da Manhã preferia combater os comunistas no campo das ideias, ainda que 

identificasse naquela ideologia um perigo (inter)nacional. A seu ver, o anticomunismo não 

poderia ser usado novamente como justificativa para a instauração de regimes autoritários, a 

exemplo do ocorrido em 1937. O melhor remédio contra a revolução comunista seria mais 

democracia, o que equivaleria ao combate à fome, a expandir da instrução pública, garantir da 

liberdade de imprensa e a formar partidos políticos programáticos.  
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 Ao menos nesse momento, Carlos Lacerda não propunha medidas excepcionais para 

neutralizar seus adversários nas disputas partidárias e eleitorais, ainda que considerasse a 

pertinência de não aceitar a composição de governos com a presença de representantes do 

PCB. A participação dos comunistas no sistema político brasileiro teria como limite, portanto, 

seu potencial eleitoral: se o partido demonstrasse força o suficiente para chegar ao governo 

federal, deveria ser neutralizado de alguma forma; mas se o seu desempenho não permitisse 

alcançar uma posição tão destacada, seria possível tolerar a legalidade do PCB. Para Lacerda, 

o comunismo seria aceitável apenas enquanto se mantivesse como força política periférica ou 

marginal. A partir do momento em que conquistasse adesões mais significativas, deveria ser 

impedido de atuar legalmente. Em todo caso, tratar-se-ia de uma ideologia fascista, totalitária, 

potencialmente destrutiva das liberdades individuais e manipuladora das necessidades dos 

mais pobres. Daí os limites da conversão de Carlos Lacerda ao liberalismo e ao regime 

democrático, no qual não aceitava que houvesse espaço para o comunismo e buscava 

justificar ações iliberais para bloquear a formação de governos contrários aos seus ideais. 

 Em comum, a imprensa e a UDN rejeitavam o comunismo e o getulismo, 

pressionando as autoridades no sentido de assumir um compromisso mais enérgico com a 

preservação da ordem pública, a harmonia entre capital e trabalho e os alinhamentos 

comercial e diplomático com o bloco capitalista, sobretudo, com os EUA.  As fronteiras entre 

os campos jornalístico e político se tornavam fluídas, muito embora, na memória dos 

jornalistas, se destaque uma interpretação comum, segundo a qual a imprensa atuaria acima 

dos conflitos e das paixões políticas, em uma espécie de “lugar neutro”. O personagem central 

dessa pesquisa, por sua vez, alegava que os jornalistas assumiram um papel de cães de guarda 

no período, tornando pública uma série de discussões que, sem sua participação, estariam 

restritas aos bastidores da política.  

 Os dilemas da práxis política e jornalística lacerdiana ganhariam novos ingredientes 

no início da década de 1950, quando o parlamentar colunista ganhou projeção ainda maior em 

seu partido e no campo jornalístico como diretor de seu próprio jornal. As tentativas de 

refletir sobre os obstáculos relativos à modernização e profissionalização da imprensa seriam 

acompanhadas dos conflitos envolvendo antigos fantasmas, particularmente, Getúlio Vargas. 

O retorno do ex-ditador à presidência da República reacenderia o radicalismo da oposição, 

que incluía múltiplos atores sociais. O embate entre getulistas e antigetulistas definiria não 

somente os limites do Estado de compromisso característico do populismo, como também 

uma série de paradoxos da identidade da imprensa brasileira.  
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CAPÍTULO 2. CARLOS LACERDA, 

MODERNIZAÇÃO DO JORNALISMO E 

DEMOCRACIA 

 

Como foi visto no capítulo anterior, Carlos Lacerda rompeu com o PCB e se tornou 

um dos maiores opositores ao comunismo e ao getulismo no país. O liberalismo conservador 

se transformou no eixo de sua ideologia e na base de suas reflexões sobre o jornalismo e a 

democracia, mas sob uma concepção autoritária e elitista. Para Lacerda, a imprensa seria uma 

espécie de sentinela que cumpriria o papel de fiscalizar o funcionamento das instituições e os 

bastidores da política. Mas, para cumprir com tal responsabilidade, a imprensa deveria ser 

livre, independente de governos ou de quaisquer forças externas. A autonomia da imprensa 

dependeria da sua modernização em termos técnicos e empresariais, e o aperfeiçoamento da 

prática do jornalismo seria resultante da sua profissionalização. Estas questões nortearam as 

reflexões de Carlos Lacerda sobre o jornalismo nos anos 1950, ao mesmo tempo em que, 

contrapostas à prática jornalística e a seu relacionamento com o sistema político, 

demonstraram os limites nos quais se desenvolveu a chamada modernização. 

No presente capítulo, discutiremos a relação de Carlos Lacerda com a modernização 

da imprensa nos 1950 e sua perspectiva sobre o ofício em questão. A discussão sobre a 

trajetória de Carlos Lacerda e as ambivalências do jornalismo nos anos 1950-1970 será 

fundamental para compreender as características do enquadramento da memória jornalística 

sobre o personagem, memória esta que foi produzida, principalmente, no imediato pós-morte 

de Carlos Lacerda, em 21 de maio de 1977. 

 

 

2.1 Identidade profissional e modernização 

 

Por jornalista fizeram-me político, por jornalista elegeram-me, por 

jornalista renunciei, por jornalista vivo, por jornalista quiseram matar-me; 

justa, portanto, é a licença que ora para mim reclamo de analisar os erros e 

as desculpas e, ainda mais, as razões de uma profissão pela qual não 

sòmente ganho como igualmente gasto a minha vida. 

Carlos Lacerda (1950a) 

 

 Carlos Lacerda foi colunista do Correio da Manhã entre 1945 e 1949, passando 

anteriormente por outros jornais de prestígio, como O Jornal e o Diário Carioca. Em 
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fevereiro de 1949, ele escrevia diversos artigos sobre a exploração do petróleo no Brasil, 

defendendo a atração de capital estrangeiro para tanto. Foi nessa época que lançou um ataque 

ao grupo nacional privado Soares Sampaio, que recebeu uma concessão do governo Dutra 

para refinar petróleo. Acontece que Soares Sampaio era amigo pessoal de Paulo Bittencourt, 

dono do Correio da Manhã. Por conta do veto a publicação de novos artigos críticos a Soares 

Sampaio, Carlos Lacerda decidiu sair do jornal em maio de 1949 (DULLES, 1992, p. 122-

125).  

 Logo depois ele recebeu incentivos de Aluízio Alves (UDN-RN), Adauto Lúcio 

Cardoso (UDN-DF), Alceu Amoroso Lima e Gustavo Corção (intelectuais católicos),
13

 entre 

outras pessoas, para fundar um novo jornal. Contando com um empréstimo tomado junto ao 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais, o apoio de empresários e mediante a realização de 

uma campanha de arrecadação de fundos, Carlos Lacerda conseguiu lançar seu próprio jornal, 

a Tribuna da Imprensa, “um jornal excepcional, [...] um dos jornais que fizeram a virada de 

qualidade”, nas palavras do jornalista Alberto Dines (2003, p. 83).  

 Na edição de lançamento publicada em 27 de dezembro de 1949, Carlos Lacerda 

registra, como diretor-presidente do jornal, que “estamos a serviço de um povo”, “vimos para 

servir à cristianização da sociedade”, “somos um jornal a serviço da verdade” (Tribuna da 

Imprensa, 1949), empenhado em ampliar a voz de seus leitores, suas queixas e reivindicações, 

cobrando providências das autoridades competentes. Tais afirmações são interessantes porque 

sugerem um engajamento do veículo com a difusão do catolicismo, questão que está longe de 

ser específica do jornalismo.
14

 A defesa das bases cristãs da sociedade brasileira remete muito 

mais aos valores professados por Carlo Lacerda do que aos princípios básicos do jornalismo. 

Por mais que a religião católica fosse hegemônica na década de 1940, contribuindo para que a 

Tribuna da Imprensa tivesse uma penetração neste público leitor, ao priorizá-la, Carlos 

Lacerda já estava definindo um filtro para a produção de notícias e opiniões, filtro este que 

seria acionado constantemente na reprovação de ideologias, práticas e propostas legislativas 

que confrontassem os valores cristãos. Mais importante do que essas reflexões iniciais são 

aquelas registradas no livro A missão da imprensa, publicado em 1950 como resultado de 

discursos realizados por Carlos Lacerda no auditório da Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI), no Rio de Janeiro, no Conservatório de Belo Horizonte e na Faculdade de Direito de 

São Paulo, em 1949. 

                                                             
13

 Com exceção de Adauto L. Cardoso, os outros três amigos de Carlos Lacerda seriam colaboradores da 

Tribuna: Aluízio Alves como chefe de redação, Alceu Amoroso Lima e Gustavo Corção como colunistas. 
14 Lacerda era recém-converso ao catolicismo, muito por conta da influência direta de Alceu Amoroso Lima e 

Gustavo Corção, seus colegas de trabalho na Tribuna. 
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 A missão da imprensa é um dos pouquíssimos textos nos quais Carlos Lacerda 

registrou suas reflexões mais amplas sobre as características do jornalismo e do ser jornalista. 

Neste livro, o personagem se apresenta como jornalista e vincula a esta atividade seu ingresso 

na política e as ameaças de morte que sofreu. Cita Rui Barbosa e Jackson de Figueiredo 

quando define o jornalista como ‘político do povo’ que zela pela comunidade. Com referência 

específica a Rui Barbosa, afirma que “o jornalista é os olhos, os ouvidos, a bôca e [...] até o 

nariz da nação” (LACERDA, 1950a, p. 12). Ele tem o papel de construir “uma opinião 

pública bem informada, atenta, vigilante, esclarecida” (LACERDA, 1950a, p. 13), dizer a 

verdade e “servir à justiça”, ser, ao mesmo tempo, tolerante e intransigente, informar e formar 

opinião (LACERDA, 1950a, p. 16-20). 

O jornalismo consiste na: 

 

arte de simplificar a complexidade dos fatos e das opiniões, tornando-os 

acessíveis à compreensão de um número apreciável de pessoas, fixando-os 

num momento da sua trajetória, o que confere certa permanência à sua 

transitoriedade. E assim, na imobilidade de um momento, nêles encontra a 

marca da eternidade. 

A simplificação que é o jornalismo, eis precisamente o que o torna ao 

mesmo tempo um gênero difícil e medíocre (LACERDA, 1950a, p. 20).  
 

O jornal é uma “escola da opinião”, que se fundamenta na seleção e construção de 

notícias e opiniões que coloca seus leitores “a par do que se passa” e lhes incentiva a intervir 

no que está passando (LACERDA, 1950a, p. 21). Para Carlos Lacerda, o jornalismo não deve 

se limitar ao entretenimento, à exposição de notícias desinteressadas ou a fatos do cotidiano, 

ainda que inclua alguns desses aspectos. O jornal tem um papel fundamental no 

enquadramento da realidade e direcionamento do comportamento de seus leitores. Cabe ao 

jornalista interpretar os fatos conforme os interesses de seus leitores e reconstruir a realidade 

oferecendo mapas de ação para guiar os indivíduos. Consequentemente, o jornal é tomado por 

Lacerda como produtor e produto de uma “tradução da média de sentimentos e aspirações dos 

seus leitores” (LACERDA, 1950a, p. 40), enquanto o jornalista desempenha um poder 

autorizado de intérprete da sociedade, que lhe é delegado por seus leitores. Note-se que Carlos 

Lacerda prioriza o termo “leitores” no lugar de “povo”, conforme citado no editorial de 

lançamento da Tribuna da Imprensa, que, aliás, cita “um povo” e não “o povo”. Os usos 

destes termos sugerem que o diretor da Tribuna não desejava tentar representar as demandas e 

valores de toda a coletividade, mas sim de um público específico: leitores cristãos, 

antigetulistas e anticomunistas. Por isso a delimitação frequente do público para o qual 

Lacerda se dirigia. 
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Ainda segundo Lacerda, o jornalismo enfrentou diversos desafios no Brasil. Ele se 

caracterizava pela informalidade e amadorismo, além do sensacionalismo e da finalidade 

política. Como se não bastasse, boa parte da imprensa colaborou com o Estado Novo de 

Vargas, ajudando a construir a popularidade do ditador e a mantê-la mesmo após o fim 

daquele regime. Lacerda acusa os comunistas de terem se infiltrado na imprensa, denuncia 

aquilo que vê como exposição constante de demagogia e obscenidades. A imprensa era 

extremamente dependente do Estado nas décadas de 1930 e 1940, ora censurada, ora cooptada 

pelos privilégios que os governantes podiam lhe oferecer. A indústria gráfica brasileira era 

arcaica e o sistema de distribuição dos jornais, obsoleto. Com a queda do Estado Novo, em 

1945, eles ainda viveriam sob censura, só que por iniciativa dos próprios diretores dos 

veículos. Os jornalistas pecariam pela ausência de checagem da veracidade das notícias e pela 

conivência com golpes de Estado, a exemplo da divulgação do falso Plano Cohen em 1937, 

usado como justificativa para a ditadura varguista. Outro problema apontado pelo repórter é 

que a maioria dos jornais era dirigida por não jornalistas, homens que ocuparam esse espaço 

por motivo de herança, fortuna ou “por estranhas combinações da sorte” (LACERDA, 1950a, 

p. 62). Em síntese, o jornalismo brasileiro se caracterizaria pelos seguintes aspectos: 

 

Exagêro e facilidade no ataque e no elgoio. 

Pouca referência às fontes de informação e verificação da notícia, por 

dificuldade de acesso. [...] 

Preferência pelos aspectos superficiais do problema. 

Nacionalismo extremado como regra, subserviência ao interêsse estrangeiro 

como exagêro contrário. 

E assim por diante. Numa palavra, falta de equilíbrio, instabilidade de 

julgamento, não sòmente uma característica do jornalismo como de todo o 

país (LACERDA, 1950a, p. 65). 

 

E aqui Carlos Lacerda faz sua defesa do profissionalismo contra o amadorismo, além 

da separação entre informação e opinião, sem que esse procedimento seja visto de forma 

absoluta. Ele se queixa do arcaísmo da estrutura técnica e produtiva dos veículos, assim como 

das práticas jornalísticas. Condena o vínculo entre imprensa e política, na medida em que essa 

aproximação se dá, a seu ver, a partir da submissão dos jornalistas aos governos. O seu ideal 

de imprensa se confunde, no entanto, com sua identidade política: fazer oposição 

intransigente, falar a “verdade”, assumir uma missão de “vanguarda ilustrada” responsável 

pela interpretação da realidade e pela mediação política (por meio tanto dos jornais quanto das 

casas legislativas). Suas práxis política e jornalística se entrecruzam, não parece existir 

fronteiras bem definidas entre uma atividade e outra. Lacerda pensa e age, ao mesmo tempo, 

como jornalista e político ou político jornalista. Desta combinação resulta uma série de 
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ambivalências, isto é, de orientações, valores e princípios que coexistem nas ideias e ações do 

indivíduo de forma contrária. Por outro lado, estas características não são exclusivas do 

personagem protagonista da presente pesquisa. Elas são compartilhadas por seus pares e 

interferem diretamente sobre a modernização da imprensa e seu compromisso político. 

 Carlos Lacerda costuma ser mencionado como um dos grandes realizadores da 

modernização do jornalismo brasileiro. Seria ele um reformador da imprensa, “um grande 

professor” (MELO FILHO, 1998, p. 69) responsável por adaptar normas e práticas do 

jornalismo norte-americano para a Tribuna da Imprensa, formando toda uma geração de 

jovens profissionais que trabalhavam na própria Tribuna
15

 ou que participavam das aulas 

oferecidas no curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio), dirigido por ele. Porém, essa linha interpretativa não se constrói da mesma forma 

nos estudos de Ana Paula Goulart Ribeiro (2007), Marialva Barbosa (2007), John Foster 

Dulles (1992) e Lucas Berlanza (2015). 

 Para Ribeiro (2007), a Tribuna da Imprensa era um jornal personalista, 

umbilicalmente vinculado aos interesses políticos de seu diretor-presidente Carlos Lacerda, 

pelo menos, até a sua saída do jornal em 1962. O estilo agressivo de Carlos Lacerda e seus 

ataques constantes a Getúlio Vargas se refletiam no jornal, que expunha as atividades 

político-parlamentares do líder udenista e lhe servia como meio de aproximação com seus 

leitores-eleitores. Porém, a interação entre jornalismo e política, modernização e arcaísmo não 

era exclusiva da Tribuna e do jornalismo praticado por Carlos Lacerda; na verdade, era uma 

característica comum em outros jornais reformadores, como a Última Hora e o Diário 

Carioca. Assim, não se deveria conceber a Tribuna como jornal totalmente moderno, 

empresarial, nem panfletário, e sim “como um exemplo paradigmático das contradições por 

que passava a imprensa nos anos 50” (RIBEIRO, 2007, p. 146). 

 De fato, a persistência do engajamento político por parte dos jornais não era exclusiva 

da Tribuna da Imprensa. Outros veículos, a exemplo de O Estado de S. Paulo e da Última 

Hora, eram tão ativos no debate político e tão imponentes quanto a Tribuna de Carlos 

Lacerda. Porém, nenhum jornalista se amparou tanto na retórica da modernização e do 

profissionalismo da imprensa ao mesmo tempo em que defendia soluções autoritárias para os 

conflitos políticos. Carlos Lacerda incorporou os dilemas da imprensa dos anos 1950 de um 

modo mais paradigmático e evidente, por mais que outros jornalistas do período também se 

envolvessem diretamente com partidos e governos ou combinassem a retórica da objetividade 

                                                             
15

 “o que havia de melhor no jornalismo aqui no Rio de Janeiro. Todos jovens, sonhadores, entusiasmados”, 

segundo Murilo Melo Filho (1998, p. 69).  
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com ataques seletivos a determinadas lideranças políticas. Por isso que, em nosso 

entendimento, é um equívoco nivelar o engajamento político dos jornais ditos 

“modernizadores”, como se a experiência da Tribuna da Imprensa e a atuação de Carlos 

Lacerda fosse algo comum à imprensa carioca deste período.  

Ana Paula Goulart Ribeiro (2007, p. 333) ainda discute a forma pela qual Carlos 

Lacerda relativizava a noção de objetividade jornalística, tomando a separação entre 

informação e opinião como um ideal nunca complementarmente atingido. Argumenta que a 

missão da imprensa, na perspectiva de Carlo Lacerda, não correspondia ao jornalismo 

“arcaico” e partidário do século XIX ou do início da República. Tratar-se-ia da defesa da 

profissionalização do jornalismo como requisito básico do cumprimento da missão da 

imprensa: 

 

Se para Lacerda o papel social do jornalista não havia mudado, a sua 

legitimidade agora se construía em outras bases. Na realidade, o que permitia 

ao jornalista cumprir a sua missão de informar a opinião pública e zelar pela 

comunidade era um conjunto de regras e normas de comportamento 

(técnicas e éticas),
16

 que passou a definir a atividade jornalística (RIBEIRO, 

2007, p. 338). 

 

A retórica da objetividade desempenhou um papel fundamental na legitimação do 

papel social e político dos jornais e dos jornalistas, como destacou a autora. Mas a sua 

pesquisa não toca em um ponto crucial, a saber, a relação entre a construção de uma 

identidade jornalística pautada pela ideologia da objetividade e as ambivalências constituintes 

do compromisso de Carlos Lacerda com a democracia. A pesquisa de Ribeiro (2007) se 

encerra na constatação de que o jornalismo não deixou de ser engajado politicamente apenas 

porque adotou uma série de mudanças técnicas e éticas, sendo a Tribuna de Carlos Lacerda o 

maior exemplo desse dilema. Pensamos que, além disso, é preciso considerar que a ideologia 

da objetividade e do profissionalismo cumpriu um papel fundamental para que os jornalistas 

se protegessem de eventuais críticas sobre os seus textos, ocupando um suposto “lugar 

neutro” acima de quaisquer conflitos e paixões políticas. Carlos Lacerda incorporou esse 

discurso, argumentando que canalizava os “interesses da nação”, só pensando no “bem 

coletivo” e nunca em demandas suas. Ao mesmo tempo, o jornalista intervia no debate 

                                                             
16 Entre as principais mudanças, a autora cita: 1) a introdução do lead, parte inicial do texto onde se buscava 

responder as seguintes perguntas: Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê?; 2) a pirâmide invertida, que 

correspondia a uma nova lógica de organização dos textos de acordo com a relevância de suas informações e não 

conforme uma ordem cronológica; 3) mudanças gráficas que permitiram apresentar os conteúdos dos jornais de 

modo mais coerente e ordenado; 4) a criação do “[...] conceito de primeira página como vitrine, como uma 

espécie de ‘cardápio atraente’ de tudo o que estava no interior do jornal” (RIBEIRO, 2007, p. 30-34); entre 

outras.  
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público expondo opiniões suas, projetos seus, defendendo golpes de Estado, usando a Tribuna 

da Imprensa como plataforma eleitoral sua e dos candidatos com os quais ele era alinhado 

ideologicamente. Portanto, e considerando os efeitos políticos desta narrativa que teve em 

Carlos Lacerda um expoente, devemos ter muito cuidado ao analisar a memória dos 

jornalistas e o modo pelo qual eles se apropriaram de um discurso que associa a imprensa à 

busca contínua pela objetividade e naturaliza sua relação com a democracia.  

Ao lançar a Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda apresenta seu diário como “um 

jornal a serviço da verdade” comprometido com a ampliação da voz de seus leitores, de suas 

queixas e reivindicações junto às autoridades públicas (Tribuna da Imprensa, 1949). Lacerda 

busca se inserir em um espaço do jornalismo que não cede à “paixão a ponto de comprometer 

a do leitor”, ao mesmo tempo em que visa construir “uma opinião pública bem informada, 

atenta, vigilante, esclarecida” (LACERDA, 1950a, p. 10 e 13). Afirmando ser comprometido 

com a verdade, com os interesses de seus leitores, com a liberdade e a democracia, o jornalista 

carioca defende, no aniversário de dois anos de existência da Tribuna da Imprensa, a 

derrubada do governo de Getúlio Vargas, com o fim de “promover um esfôrço de 

esclarecimento para banir do país a demagogia que o degrada e o oprime e o avilta”  

(LACERDA, 1951). Ao publicar um editorial em comemoração aos 10 anos de atuação do 

jornal, Lacerda afirma que a Tribuna tinha se constituído como uma verdadeira “escola de 

jornalismo” onde se expandiam “os horizontes da atividade profissional no Rio” (LACERDA, 

1958).  

A “escola de jornalismo” constituída por Carlos Lacerda na Tribuna da Imprensa 

reivindica  o reconhecimento da autoridade dos jornalistas enquanto intérpretes legítimos das 

demandas dos cidadãos e, paralelamente, busca formar a opinião de seus leitores, opinião esta 

que se fundamentaria em uma suposta “superioridade moral”, “pois o que o Brasil tem de 

melhor ainda é essa opinião pública sensível à justiça, acessível à verdade, ciosa de sua honra 

e intransigente na preservação de seus predicados fundamentais” (LACERDA, 1952). A 

legitimidade do jornalismo praticado por Carlos Lacerda residiria menos na obediência à 

objetividade das notícias e à veracidade das informações publicadas do que ao alinhamento 

com os valores, demandas e opiniões da média de seu público leitor. Assim, a modernização 

da imprensa decorreria em meio à adaptação de uma retórica da objetividade, que protegeria 

os jornalistas de eventuais questionamentos às notícias e opiniões por eles publicadas,
17

 a um 

                                                             
17 Cf. TUCHMAN, Gaye. A objectividade como ritual estratégico: uma análise das noções de objectividade dos 

jornalistas [1972]. In: TRAQUINA, Nelson (Org.). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Veja, 

1993, p. 74-90. 
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papel ativo de intervenção no debate político. Além de proteger os jornalistas, a retórica da 

objetividade (ou do compromisso com a verdade, nos termos utilizados por Lacerda) 

contribuiria para que os próprios leitores do jornal se vissem como uma espécie de 

“vanguarda iluminada” superior intelectual, política e moralmente. Daí que fosse considerado 

legítimo por Carlos Lacerda e por uma parte significativa de seus leitores que um jornal como 

a Tribuna da Imprensa defendesse soluções autoritárias e golpistas em momentos de crise 

política sem que tal postura prejudicasse a imagem do diário. O apelo permanente ao 

compromisso da imprensa com a verdade dos fatos, vinculado a uma naturalização da relação 

entre liberdade de imprensa e democracia, fundamentaria não somente a construção de uma 

identidade para o jornalismo (profissional e moderno), como também uma justificativa para 

que o jornalista preservasse a sua autoridade no sentido de intervir constantemente nos 

conflitos políticos. Esse é um ponto fundamental na compreensão da prática jornalística de 

Carlos Lacerda, mas que foi totalmente negligenciado por Berlanza e pouco explorado por 

Ribeiro. 

Marialva Barbosa (2007) identifica o jornal de Carlos Lacerda como um dos três 

responsáveis (junto ao Diário Carioca e ao Jornal do Brasil) pela construção da “mítica da 

modernização”. Para a pesquisadora, o jornalismo ainda se constituía “como um lugar de 

amplificação do discurso político” (BARBOSA, 2007, p. 158) na década de 1950. Os jornais 

eram o lócus onde se disputavam ideias, projetos e visões de mundo e se manifestavam os 

principais conflitos políticos da época. A imprensa se apresentava como um “poder 

instituído”, e os jornalistas, únicos intermediários possíveis entre o Estado e um povo 

majoritariamente excluído dos espaços e canais decisórios (BARBOSA, 2007, p. 163-164). A 

Tribuna da Imprensa representaria um caso clássico de jornalismo voltado para a defesa dos 

projetos políticos de seu proprietário (Carlos Lacerda). Entre as novidades introduzidas pelo 

jornal, a autora cita a criação de um setor de pesquisas dentro da sede do jornal e de um 

arquivo onde se incluiria uma biblioteca, “funcionando como órgão auxiliar da reportagem” 

(BARBOSA, 2007, p. 167). A Tribuna não se destacaria devido ao seu sucesso empresarial, 

já que sua tiragem oscilava entre 24 e 45 mil exemplares. Por outro lado, a dificuldade de 

vender o jornal de Lacerda não seria impedimento suficiente para que ele se tornasse um dos 

protagonistas dos conflitos políticos da década de 1950 (BARBOSA, 2007, p. 167-168). 

 Segundo Dulles (1992), brasilianista que produziu a biografia autorizada mais ampla e 

citada entre os estudos sobre Carlos Lacerda, este personagem tendeu para sensacionalismo e 

o denuncismo mesmo antes de ocupar a direção da Tribuna da Imprensa. Carlos Lacerda faria 

pesquisas superficiais, se preocupando mais com a produção de fatos políticos e o ataque a 
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seus adversários do que, propriamente, com a obediência a pressupostos de um jornalismo 

moderno, centrado em fatos. Por outro lado, ele seria melhor orador do que jornalista, pois 

“falava com clareza e sem medo, com a voz ardente”, dominando a arte do improviso. Era, 

provavelmente, “o maior orador de sua época” e “o maior da história republicana do Brasil” 

(DULLES, 1992, p. 198).  

 Mas algumas críticas podem ser feitas ao trabalho de Dulles (1992). A principal talvez 

seja a adesão do brasilianista a uma tradição rankeana da historiografia, que trata as fontes 

como se elas “falassem por si mesmas” e não precisassem da crítica do historiador. Em raros 

momentos o historiador questionou o que descobriu nas fontes, ainda que, em termos 

metodológicos, tenha sugerido a ausência de linearidade na biografia de Carlos Lacerda. 

Além disso, Dulles deu pouquíssima atenção ao modo pelo qual o personagem biografado 

concebia o jornalismo e sua relação com a política e a democracia, dando preferência pela 

trajetória pessoal e política de Lacerda. Em síntese, o que a biografia escrita por Dulles ganha 

em detalhes, perde em qualidade analítica, teórica e explicativa da trajetória de Carlos 

Lacerda pelo jornalismo e pela política. 

Outro brasilianista, o historiador Bryan McCann, publicou um artigo (2003) no qual 

chamou a atenção dos pesquisadores para a habilidade demonstrada por Carlos Lacerda no 

uso de recursos variados de comunicação, a exemplo dos jornais, do rádio e da nascente 

televisão. Em termos políticos, o brasilianista sublinhou o combate à corrupção política no 

segundo governo Getúlio Vargas (1951-1954) como um ponto chave para se compreender a 

corrosão da legitimidade governamental. 

Consideramos que o combate à corrupção, tão presente em artigos, editoriais, 

discursos e entrevistas de Carlos Lacerda, é um tema que possibilita lançar luz sobre a 

identificação das classes médias e alta da sociedade carioca com o personagem e, ao mesmo 

tempo, sobre as estratégias retóricas utilizadas até hoje no Brasil para justificar a adoção de 

medidas excepcionais para operar mudanças no governo ou no sistema político, sem que isso 

seja julgado de forma negativa por uma parte da sociedade. Esse tema também merece 

destaque em função da necessidade de se desnaturalizar a relação entre imprensa e 

democracia amplamente difundida na memória jornalística. A liberdade de imprensa pode ser 

utilizada para informar os cidadãos, fiscalizar os atos dos governantes e administradores 

públicos, cobrar providências, expor demandas, entre outras funções essenciais em qualquer 

democracia. Mas ela também pode ser utilizada para atacar as instituições políticas, incitar 

revoltas e golpes de Estado, sobretudo, em períodos de crise política e econômica. A imprensa 

pode ajudar a construir consensos em torno de medidas autoritárias, da realização de 
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expurgos, da cassação de mandatos de parlamentares, da criminalização de partidos, da 

repressão a opositores do governo, entre outras ações. Logo, a percepção dos jornalistas sobre 

o seu papel político nos anos 1950 (e posteriormente) deve ser redimensionada, sendo 

avaliada não em função apenas do que eles próprios afirmaram estar fazendo ou do que 

registraram em seus depoimentos, como também a partir da análise sobre o modo pelo qual 

eles lidaram com os conflitos e problemas de seu tempo. 

 Em sua monografia defendida em 2015 na Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ), Berlanza buscou compreender a relevância de Carlos 

Lacerda do ponto de vista da imprensa, sem se preocupar, no entanto, com a sua ação política 

ou prática jornalística. Orientando por Ana Paula Goulart Ribeiro, Berlanza corrobora sua 

avaliação relativa à ambiguidade constitutiva do jornalismo nos anos 1950, ao mesmo tempo 

em vias de modernização e radicalmente politizado e partidário. Porém, sugere que pouco 

importa se a Tribuna adotou a objetividade como norma, repelindo o sensacionalismo de suas 

notícias. Mais importante seria que Lacerda assumia um compromisso teórico com esse ideal 

(BERLANZA, 2015, p. 22). Dessa maneira, o autor sobrevaloriza a “teoria” do jornalismo 

formulada por Carlos Lacerda sem questionar a forma pela qual ocorreu sua aplicação prática 

na Tribuna da Imprensa. Já que toda a imprensa era partidária de alguma ideia ou governo, 

seria desnecessário avaliar a aplicabilidade dos modelos de jornalismo defendidos pelos 

“reformadores”, a exemplo de Carlos Lacerda. Também não se questiona sobre os conflitos e 

problemas relacionados ao ideal de jornalismo profissional formulado por Carlos Lacerda. 

Em livro recente, Berlanza (2019) amplia seu olhar sobre a biografia do líder udenista 

em tom apaixonado, reafirmando a ideia de que “O jornalismo não era para Lacerda 

meramente uma plataforma de impulsionamento de sua carreira política, mas uma missão” 

(BERLANZA, 2019, p. 66). Berlanza faz das palavras de Carlos Lacerda, por quem nutre 

admiração militante, as suas próprias palavras, vendo no jornalismo lacerdiano um remédio 

contra o populismo getulista e a corrupção, um arauto do liberalismo e da democracia. Logo 

na introdução do livro, registra que: 

 

Contra tamanha manipulação, contra essa ilusão forjada para destruir as 

esperanças de futuro e condenar os destinos da Pátria, o expoente 

parlamentar, egresso das hostes trevosas que se pôs a combater, usou as 

únicas armas cabíveis: as da Verdade, as dos princípios robustos da 

civilização ocidental, dos valores atemporais e dos fundamentos de liberdade 

e Estado de Direito que forjaram as nossas conquistas (BERLANZA, 2019, 

p. 15). 
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 Berlanza (2019) silencia ou, ao menos, minimiza a relevância do viés autoritário 

presente no jornalismo praticado por Carlos Lacerda, escolhendo noções como “rebelião 

armada” e “ação revolucionária” enquanto substitutas para “golpismo” ou “regime de 

exceção”, em referência ao envolvimento do jornalista com as principais crises políticas dos 

anos 1950. O autor ainda reproduz uma leitura preconceituosa sobre a participação política 

das classes populares, expressa na interpretação do populismo e do getulismo como sintomas 

de um suposto despreparo político ou alienação do povo, corroborando o entendimento que o 

próprio Carlos Lacerda possuía naquele período sobre a participação política das camadas 

populares. Em síntese, menos do que examinar criticamente a trajetória de Carlos Lacerda 

pela política e pelo jornalismo, Berlanza constrói um mito em torno do diretor da Tribuna da 

Imprensa, situado como um arauto da liberdade e da democracia. 

 Essa leitura idealizada sobre a trajetória jornalística de Carlos Lacerda também se faz 

presente em muitos dos depoimentos de jornalistas que viveram os anos 1950, configurando 

uma espécie de mito de origem do jornalismo moderno, conforme observam Marialva 

Barbosa (2006 e 2007) e Afonso de Albuquerque (2008a). O mito do jornalismo moderno 

alimenta a memória de boa parte dos jornalistas que veem nas reformas dos anos 1950, 

norteadas pela introdução de novos padrões redacionais e editoriais e novas técnicas, um 

período áureo de ruptura com o amadorismo e o partidarismo que caracterizavam a imprensa 

até então. Porém, essa perspectiva deve ser matizada, entre outras razões, porque corresponde 

a uma imagem ideal de um grupo profissional que deseja se constituir como intérprete 

legítimo da sociedade, estabelecendo um campo cada vez mais autônomo de atividades, 

ignorando uma série de mudanças realizadas no jornalismo lentamente e que remontam ao 

início do século XX (BARBOSA, 2006 e 2007). 

 Segundo Albuquerque (2008a), o mito de origem do jornalismo moderno se 

consolidou tanto no meio acadêmico quanto empresarial do qual fazem parte os jornalistas. 

Ele se pauta pela ideia de excepcionalidade, pela demarcação de fronteiras rígidas entre um 

antes e um depois, condenando o jornalismo tal como se praticava antes dos anos 1950 e 

enaltecendo, por outro lado, os personagens tidos como responsáveis pela reforma pioneira do 

Diário Carioca, como Pompeu de Sousa, Danton Jobim e Luis Paulistano. Seriam esses os 

responsáveis pela introdução de novas técnicas e práticas no jornalismo adaptado do modelo 

norte-americano, a exemplo dos manuais de redação, do lead e do copy desk, bem como pela 

formação de uma ‘geração de ouro’ que difundiria os ideais do jornalismo profissional 

moderno pelos anos e décadas seguintes.  
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 Carlos Lacerda se alinhava a este grupo de jornalistas lembrados como 

“modernizadores”, condenando o jornalismo praticado antes dos anos 1950, seja porque era 

tido como amador, superficial, “picareta” e arcaico, seja por que era associado a uma postura 

submissa em relação aos governos, frente aos quais se relacionava de forma clientelística. 

Porém, nesse sentido, Lacerda se diferenciava de alguns de seus pares, a exemplo de Pompeu 

de Souza, que recebeu auxílio financeiro do chefe do DIP para viajar até os EUA e aprender 

sobre o processo de modernização da imprensa daquele país, adaptando práticas e normas 

para a imprensa carioca posteriormente.   

 Consideramos que o engajamento de Carlos Lacerda na defesa da profissionalização 

do jornalismo se associa a um movimento que buscava a ampliação do controle sobre o 

próprio fazer jornalístico brasileiro nos anos 1950, por parte dos diretores e proprietários dos 

jornais. Segundo John Soloski (1993 [1989]), a ideologia do profissionalismo corresponde a 

um conjunto de métodos e técnicas de controle do jornalismo, que se expressa, sobretudo, por 

meio da obrigatoriedade do domínio de conhecimentos específicos e da posse de títulos 

escolares (diploma de curso superior em Jornalismo) e de políticas editoriais, as quais 

garantem certo grau de padronização e previsibilidade no interior das organizações 

jornalísticas. Ao mesmo tempo, essa ideologia: 1) fundamenta os tipos de recompensa 

profissional possíveis de serem obtidos através do ofício e as possibilidades de ascensão nas 

organizações; além de 2) atribuir um status social elevado ao profissional; e 3) ajustar a 

imprensa ao status quo. Em suma, foi um movimento imposto por uma elite jornalística 

situada na hierarquia das organizações e com certa aversão à política brasileira. 

 Ao fundar a Tribunda da Imprensa, é possível conjecturar que era do interesse de 

Carlos Lacerda ampliar sua capacidade de intervenção sobre as opiniões expressas no 

vespertino, de modo que o jornal se alinhasse as suas convicções e linhas de ação política. 

Como observou Alberto Dines (2003, p. 87), que trabalhou na Tribuna no início da década de 

1960 após a saída de Carlos Lacerda da direção do jornal, o então governador da Guanabara 

“mandava nos editoriais”. Mesmo fora do vespertino, ele mantinha uma influência direta 

sobre a orientação política do jornal, vetando a publicação de textos que não estivessem de 

acordo com as suas próprias opiniões. Esse depoimento indica, portanto, que a 

profissionalização do jornalismo não correspondeu apenas a uma questão de incremento de 

status do jornalista, como também de efetivação do controle sobre as organizações e de 

reprodução do status quo. 

 Autores como Marco Roxo (2013, 2014 e 2016) e Fernanda Petrarca (2007) se 

debruçam sobre a modernização do jornalismo, porém, focando na atuação dos sindicatos da 
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categoria e/ou na formação superior desse grupo que se afirma profissionalmente e constrói 

uma identidade específica.  

 Muito embora a profissionalização do jornalismo implique, como no caso dos EUA, 

num movimento ascendente de autonomização do campo por meio do qual se constitui uma 

identidade específica para o jornalismo e a demarcação de fronteiras em relação a outras 

atividades e grupos profissionais, no caso brasileiro, segundo Marco Roxo (2014 e 2016), é 

preciso considerar que esse processo ocorreu sob forte interferência do Estado e de uma 

lógica corporativista. A profissionalização do jornalismo ocorreu em meio à publicação de 

uma série de decretos a partir da segunda metade dos anos 1930 que reconheciam a profissão 

oficialmente, determinavam a jornada diária de trabalho e o registro desta nova categoria 

junto ao Ministério do Trabalho, definiam as funções típicas a serem desempenhadas pelos 

jornalistas, estabeleciam salários mínimos, fomentavam a criação de sindicatos profissionais 

tomados como órgãos de colaboração com o Estado e o governo, etc. Esta orientação seguida 

pelo jornalismo brasileiro suscitou uma série de problemas, seja porque possibilitou a 

subordinação dos sindicatos profissionais aos interesses do Estado durante várias décadas, ou 

porque conferiu um caráter elitista ao jornalismo, na medida em que, sobretudo a partir de 

1969, passou-se a exigir do jornalista a posse de diploma de ensino superior em curso 

específico de Jornalismo.
18

 Através da iniciativa de sindicatos profissionais intimamente 

vinculados ao Estado e da obrigatoriedade do diploma, reforçou-se uma elitização dentro dos 

jornais, que, aliás, já existia, conforme o prestígio atribuído a cada atividade.  

 

A grande massa de repórteres, que executava as tarefas de apurar e 

investigar, não tinha domínio do texto escrito e portava baixa escolaridade. 

Imagem que contrasta com àquela dos dirigentes sindicais, redatores, 

editorialistas, cronistas e membros da alta hierarquia das redações, 

profissionais que exerciam as atividades textuais do jornalismo e faziam 

parte de uma elite profissional (ROXO, 2016, p. 103). 
 

 Petrarca (2007) investigou conflitos associados à titulação acadêmica e à identidade 

profissional dos jornalistas no Rio Grande do Sul, sustentando afirmações semelhantes 

àquelas apresentadas por Roxo. Na perspectiva da autora, diferente do que ocorreu nos EUA e 

na Inglaterra, o desenvolvimento das profissões, no Brasil, ocorreu a partir de uma relação 

mais estreita com o Estado, por iniciativa de membros da elite interessada não apenas na 

                                                             
18

 Conforme argumentou Carlos Lacerda, ‘a ascensão do jornalismo à dignidade universitária, e com isto quero 

dizer também a acentuação de suas responsabilidades na comunidade brasileira, representa um esforço de que 

não deveis esquecer-vos. Pois o nosso país precisa que existam as elites, isto é, os melhores em cada categoria, 

os mais capazes em cada setor de sua vida coletiva’ (A IMPRENSA, abr. 1951, p. 7 apud ROXO, 2014, p. 7).   
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definição de uma reserva de mercado, como também na inserção na burocracia pública, 

influenciando o processo político de maneira mais decisiva. 

 Ainda segundo Petrarca (2007), a reportagem expressava o fundo político daquela 

atividade. Os jornalistas atribuíram a si próprios um sentido de missão, entendendo que 

caberia a eles, membros da elite do país, organizar o Estado e a nação. Esse sentido de missão 

alimentava a transformação dos jornalistas em agentes políticos, sua inserção em partidos e na 

burocracia do Estado, ao mesmo tempo em que corroborava a reclamação de prestígio ao 

jornalismo. As reflexões traçadas por Petrarca ajudam a compreender aspectos marcantes da 

identidade do jornalista no Brasil e, particularmente, a trajetória de Carlos Lacerda. Oriundo 

de uma família de classe média tradicional que tinha vários membros inseridos na burocracia 

de Estado ou ocupando cargos eletivos, e com passagem pela Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro (1932-1934), Lacerda viu no jornalismo um meio de ascensão socioeconômica. Ele 

ingressou no jornalismo ocupando posição modesta como auxiliar de pesquisa, mas ascendeu 

rapidamente a posições de liderança, supervisão e destaque na produção de artigos em 

colunas. Em 1950, Lacerda era um jornalista consagrado, tendo seu próprio jornal, 

empregando profissionais reconhecidos por sua competência técnica e formando aqueles que 

ingressavam na Tribuna com menos experiência em jornalismo.  

Carlos Lacerda atribuía um sentido de missão a sua prática jornalística, entendendo 

por missão o direito (autoridade) e o dever (responsabilidade) de intervir no debate político na 

condição de jornalista formador da opinião de seus leitores e qualificado para pressionar as 

autoridades no sentido de tomarem as decisões que ele, Carlos Lacerda, julgava serem as mais 

adequadas. Ao jornalista atribuía uma identidade e uma responsabilidade que só poderia, em 

seu entendimento, ser desempenhada por membros de uma elite intelectual, por profissionais 

formados ou, pelo menos, com contribuições reconhecidas entre seus pares. Caberia aos 

profissionais consagrados, como ele percebia a si próprio, formar as novas gerações de 

jornalistas com curso superior, os arautos de uma elite pensante, os únicos intérpretes 

legítimos dos interesses e necessidades da sociedade, as “sentinelas da democracia e da 

liberdade”.  

Seu discurso se voltava, sobretudo, para as classes médias e altas da sociedade 

carioca,
19

 na medida em que enfatizava o papel dirigente das elites, “definidas como 

                                                             
19

 O que se refletia na força eleitoral que o udenista possuía nestes dois segmentos sociais. Cf. SOARES, Gláucio 

Ary Dillon. As Bases Ideológicas do Lacerdismo. Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, Ano I, n. 4, p. 

49-70, set. 1965; PICALUGA, Izabel Fontenelle. Partidos políticos e classes sociais: a UDN na Guanabara. 

Petrópolis: Vozes, 1980; McCANN, Bryan. Carlos Lacerda: The Rise and Fall of a Middle-Class Populist in 

1950s Brazil. Hispanic American Historical Review, 83: 4, 2003. 
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expressão dos melhores de cada categoria ou de cada classe social” (LACERDA, 1955a). Seu 

jornal igualmente era direcionado a este grupo seleto, convidado por Carlos Lacerda a assumir 

a direção da política nacional para que, finalmente, se instaurasse o “governo dos melhores” 

no Brasil (LACERDA, 1954a). O sentido de missão que o jornalista atribuía a sua profissão 

era motivado tanto por uma ideologia liberal autoritária quanto pela concentração de poder 

político entre as camadas superiores da sociedade. Assim, ao se examinar os usos de conceitos 

tais como: democracia, liberdade e missão, o pesquisador deve ter o cuidado de não 

reproduzir acriticamente o discurso do personagem em questão, correndo o risco de reforçar 

mitos e perspectivas de ocultação dos conflitos políticos e sociais. Se Carlos Lacerda dizia 

que o jornalista tinha a responsabilidade de representar os interesses e demandas do povo, ser 

seus olhos, ouvidos e boca, não era de todo o “povo” que ele tratava, mas sim de um público 

privilegiado, que era leitor da Tribuna da Imprensa e eleitor do parlamentar udenista. É nesse 

sentido que Lacerda pode ser situado como um populista autoritário representante das classes 

médias e das elites e opositor de lideranças representativas dos interesses das camadas 

populares.  

 

 

2.2 Populismo e mídia  

 

Conforme se aproximava a eleição presidencial marcada para o dia 3 de outubro de 

1950, os partidos políticos intensificavam as negociações buscando definir suas respectivas 

candidaturas. Dias antes de o PTB oficializar a candidatura varguista, que recebeu apoio de 

parte do PSD e de Ademar de Barros (PSP-SP), Carlos Lacerda lançou um artigo na Tribuna 

da Imprensa atacando frontalmente tal atitude, indicando o perigo representado pela 

candidatura de Vargas e os motivos pelos quais acreditava que ele não deveria ter o direito de 

voltar à presidência da República. Na verdade, Carlos Lacerda recupera nesse artigo um 

argumento que já havia sido defendido em 1946, a saber, o de que Getúlio Vargas poderia 

disputar eleições, só não poderia vencê-las. E isso por motivos aparentemente óbvios: Vargas 

não aceitou a derrota eleitoral em 1930 e usou “uma revolução para assumir a presidência”. 

Em 1934, novamente, ele driblou o processo eleitoral se elegendo por voto indireto da 

Constituinte. Em 1937, ele não só cancelou as eleições e se autonomeou presidente como 

instaurou uma ditadura no país. Só não permaneceu no poder em 1945 porque foi retirado da 

presidência contra a sua vontade. Mas antes de deixar a presidência, conseguiu escolher seu 

sucessor, o general Dutra. E mesmo assim esse “ditador fantasiado de democrata” ainda quer 
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ser candidato e retornar ao poder, adverte Lacerda. Não é justo, afirma. Vargas precisa ser 

impedido, sua candidatura seria uma ofensa a todos os democratas, “uma luta de vida ou 

morte” entre democratas e ditadores, uma declaração de guerra ao país. Em suma, “o sr. 

Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato, não deve ser eleito. 

Eleito, não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de 

governar” (LACERDA, 1950b). 

 Carlos Lacerda talvez ocupasse a primeira trincheira na guerra promovida contra a 

candidatura varguista, mas é preciso considerar que essa rejeição era geral entre os jornais, 

conforme declara Samuel Wainer em seu depoimento:  

 

A verdade é que a primeira vitória de Getúlio na campanha de 1950 foi 

contra a imprensa. Os jornais não lhe davam trégua, sequer o tratavam com 

isenção. Um dos editoriais encomendados por Chateaubriand, por exemplo, 

dizia ser indispensável ‘evitar a posse desse monstro’. Mas esse esforço da 

imprensa se revelaria inútil diante da maciça adesão popular ao candidato, 

manifestada até mesmo nos supostos redutos dos seus adversários 

(WAINER, 1987, p. 38). 
 

 Para O Estado de S. Paulo, o jornal mais próximo dos ideais udenistas, a eleição de 

Vargas equivaleria ao retorno à ditadura de 1937. Aqui as críticas também incluíam os 

eleitores de Vargas, vistos como irracionais e responsáveis diretos pela eleição de um 

candidato caudilhista, ditador, sem valores cívicos e morais. A candidatura varguista ainda era 

associada ao comunismo e ao peronismo (GOLDSTEIN, 2017), assim como fizera Carlos 

Lacerda ainda em 1946.  

 Por mais duros que fossem os ataques contra a sua candidatura, Vargas venceu a 

eleição presidencial com 48,73% dos votos, enquanto Eduardo Gomes, em segundo lugar, 

recebeu 29,66% dos votos válidos. A segunda derrota udenista (a primeira ocorrera em 1945) 

foi dramática. Carlos Lacerda se convencia, cada vez mais, de que era inviável vencer Getúlio 

Vargas e seus aliados seguindo os trâmites eleitorais normais. Para o diretor da Tribuna da 

Imprensa, a ditadura construída em 1937 ainda estava de pé, o entulho autoritário e as redes 

clientelísticas e corruptas montadas no Estado Novo permaneceriam mesmo após a realização 

de eleições diretas e a promulgação de uma nova Constituição em 1946.  

 

Nessa ocasião não haveria um nome capaz de impedir essa vitória. Foi 

quando eu comecei a defender a tese, que depois desenvolvi na ocasião do 

suicídio dele, de que não se substitui uma ditadura por uma democracia em 

24 horas. Tese que me valeu a fama de ‘golpista’, até de ‘fascista’, etc. A 

minha tese era a seguinte: a máquina da ditadura foi montada em anos de 

trabalho. Montada tecnicamente, através da censura, através da propaganda, 

através do monopólio do rádio, através dos órgãos de comunicação de 
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massa, e através sobretudo de uma possibilidade de a oposição se comunicar 

porque eram velhos políticos que tinham ainda as mesmas técnicas do tempo 

em que as oligarquias ganhavam votação: dividiam o país entre si e 

ganhavam a eleição (LACERDA, 1978, p. 101). 

 

 Por isso Carlos Lacerda passou a argumentar que era preciso reformar o sistema 

eleitoral e desmontar a máquina da ditadura, e só depois realizar novas eleições. Esse mesmo 

raciocínio seria formulado e exposto em seu jornal em 1954 e 1955.  

 Eleito presidente da República, Getúlio Vargas ajudou Samuel Wainer, repórter dos 

Diários Associados, a criar seu próprio jornal, assumindo um compromisso implícito de se 

tornar porta-voz do presidente e canal direto de comunicação com seu eleitorado. Segundo 

Maria Capelato (1981, p. 120), “Última Hora não se dirigia exclusivamente, mas 

especialmente às classes trabalhadoras urbanas operárias e não operárias. Foi um elo 

estabelecido entre Vargas e elas, forjado de cima para baixo”. 

O jornal mesclava objetivos empresariais e políticos, voltando-se, principalmente, para 

as classes populares, mas preocupado em borrar seu conteúdo classista e potencializador de 

conflitos, em prol de uma mensagem de colaboração entre as classes e da maximização de sua 

venda. Na verdade, a Última Hora ocupava um papel central nos conflitos políticos e 

empresariais do período, sendo atacada pelas principais famílias que controlavam a grande 

imprensa carioca e paulista, nitidamente antipopular e subversiva (GOLDENSTEIN, 1987, p. 

43). 

Para a historiadora Carla Siqueira (2002), que examinou o papel da Última Hora e de 

outros dois jornais populares (O Dia e Luta Democrática) na mediação entre líderes políticos 

e (e)leitores durante o segundo governo Vargas, o sensacionalismo e o populismo foram 

fundamentais na construção de uma identidade popular e de inserção das camadas subalternas 

da população na modernização que se processava nos anos 1950. Na avaliação da autora, 

houve uma convergência de interesses entre imprensa sensacionalista e líderes populistas, de 

modo que ambos se pautaram pelo reconhecimento das classes populares enquanto (e)leitores, 

ao mesmo tempo em que as classes populares se reconheciam como ator político legítimo. 

Muito embora Carla Siqueira sublinhe que Última Hora, O Dia e Luta Democrática 

dialogavam com as camadas médias da população, a autora termina por associar populismo, 

sensacionalismo e camadas populares. Aliás, a tríade sexo, crime e sindicato, que intitula a 

tese de Siqueira, é usada para expressar a combinação da linguagem sensacionalista e 

dramática com temáticas populares, particularmente, com questões relacionadas ao mundo do 

trabalho e ao cotidiano da população mais pobre, como salário mínimo, greves, condições de 

vida em subúrbios e favelas, além do custo de vida (SIQUEIRA, 2002, p. 183). Nesse sentido, 
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Siqueira associa o populismo à interpelação privilegiada das classes populares e 

trabalhadoras, como se não houvesse outras bases sociais possíveis para o surgimento desse 

fenômeno. O problema desde tipo de abordagem é que ela ignora a disposição das camadas 

médias e superiores da sociedade para aderir a discursos populistas, consequentemente, 

marginaliza a ação de líderes populistas à direita do campo político, como Carlos Lacerda, 

Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello ou, mais recentemente, Jair Bolsonaro.  

Se Carlos Lacerda se destacou por seu combate a líderes populistas, particularmente, 

Getúlio Vargas, também é necessário pontuar que ele usou seu jornal (a Tribuna da Imprensa) 

para criar, fidelizar e expandir seu eleitorado. A Tribuna se constituía em um canal de 

comunicação direta entre líder/jornalista e seguidores/leitores, cuja base social se encontrava, 

predominantemente, nas camadas intermediárias e superiores da sociedade carioca. Menos do 

que sexo, crime e sindicato, Lacerda apelava para a moralização da política como base de seu 

discurso populista. O combate à corrupção, e não às desigualdades, se transformou no 

principal slogan da Tribuna da Imprensa ao longo da década de 1950, sendo parcialmente 

substituído pelo combate à subversão (comunista) no início da década de 1960. Conforme 

registra Stefan Baciu (1982, p. 88), colaborador da Tribuna da Imprensa nos anos 1950: 

 

[...] alegando que o povo brasileiro ‘votara certo no homem errado’, Carlos 

Lacerda iniciou uma campanha de caráter nacional visando à 

redemocratização do país e à moralização da vida pública brasileira. Uma 

campanha que fez dele não apenas o mais popular ‘demolidor de ídolos’, 

mas também o porta-voz da reconstrução moral do Brasil. 

 

A partir de 1950, Carlos Lacerda se transformaria numa espécie de porta-voz de segmentos da 

sociedade carioca que se sentiam ignorados pelo governo federal e que concentravam sua 

indignação em aspectos morais.  

Fundada em 12 de junho de 1951, a Última Hora alcançou sucesso rápido, liderando 

as vendas no Rio de Janeiro e em São Paulo em menos de um ano de vida. E não foi por 

acaso. Wainer contratou uma equipe de profissionais altamente capacitados, que introduziram 

inovações gráficas, apostaram na caricatura, nas histórias em quadrinhos e abordaram temas 

de ampla aceitação popular, como o futebol. Esse sucesso empresarial causou uma reação 

imediata em seus concorrentes, sobretudo em Lacerda, Chateaubriand e Roberto Marinho, que 

se aliaram para derrubar Wainer e, paralelamente, Vargas.  
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Lacerda foi beneficiado com espaço na programação da Rádio Globo e na TV Tupi, 

respectivamente, de propriedade de Marinho
20

 e Chateaubriand. Dessa maneira, o diretor da 

Tribuna da Imprensa e membro da UDN-DF ampliou sua influência político-eleitoral, 

canalizando o antigetulismo e as demandas das classes médias. Sobretudo por meio do rádio, 

Lacerda conseguiu ascender politicamente, desferindo ataques sistemáticos contra seus 

adversários políticos, principalmente, contra Samuel Wainer/Última Hora e Vargas. 

 O ponto central dos ataques residia na acusação de que Wainer teria obtido um 

empréstimo ilícito do Banco do Brasil no valor de quase 250 milhões de cruzeiros para criar 

seu jornal. Com isso, a Última Hora conseguiria contratar os melhores funcionários 

disponíveis no mercado brasileiro e de fora do país, oferecendo os salários mais atrativos da 

praça. Era uma concorrência desleal, dizia Lacerda, porque Wainer recebeu favores de 

Getúlio Vargas em troca de seu apoio político. “Quer dizer, a Última Hora destruía os outros 

jornais fornecendo ao leitor, pelo mesmo preço, muito mais do que os outros jornais podiam 

dar” (LACERDA, 1978, p. 125).  

 Depois de muita pressão contra Wainer e o governo federal, Lacerda conseguiu 

convencer os parlamentares da necessidade de investigar a fundo o caso Última Hora, 

instalando-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em junho de 1953 para apurar as 

condições sob as quais foram concedidos empréstimos pelo Banco do Brasil à Última Hora.  

 A CPI suscitou a abertura de um novo processo contra Wainer, que, ao fim, deveria 

cumprir um ano de prisão. Porém, ele não chegou a cumprir a pena, sendo absolvido por 

unanimidade no Supremo Tribunal de Justiça (STJ). De todo modo, a Última Hora viveria 

anos de dificuldade financeira, perdendo anunciantes e assinaturas. Lacerda havia conseguido 

alcançar seu primeiro objetivo: derrubar Wainer. Agora faltava retirar Vargas da presidência. 

 Um aspecto importante nessa discussão é que, nos estudos sobre a relação entre 

imprensa e populismo no Brasil, as abordagens variam entre 1) pensar o populismo como 

fenômeno político e discursivo por meio do qual líderes carismáticos e jornais populares 

interpelam o “povo” em busca de leitores e eleitores, indicando uma relação estreita entre 

sucesso empresarial dos jornais e ampliação do apoio social a líderes populistas;
21

 e 2) tomar 

o populismo como fenômeno político, predominantemente, associado a governos trabalhistas 

que privilegiam o atendimento de demandas das classes populares e, por causa disso, sofrem 
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 Participação que rendeu muitos frutos a Marinho nesse período, pois sua estação de rádio, que até então não 

conseguia se enquadrar entre as estações mais populares do Rio, logo subiu para o terceiro lugar nas pesquisas de 

audiência radiofônica de 1954 (McCANN, 2003). 
21

 Contribuições importantes dessa linha interpretativa são: Goldenstein (1987) e Siqueira (2002). 
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forte oposição da grande imprensa.
22

 Em função dessas tendências interpretativas, e por mais 

que se reconhecesse a possibilidade de combinação do populismo com ideologias distintas do 

trabalhismo ou com discursos voltados para outros segmentos sociais que não os mais pobres, 

pouca atenção foi dada a casos vistos como excepcionais, a exemplo de Carlos Lacerda e da 

sua Tribuna da Imprensa. 

 Apenas dois estudos tomaram o populismo como chave analítica do discurso político 

de Carlos Lacerda. O primeiro foi publicado por Guita Debert (2008 [1979]), que comparou 

os discursos de Adhemar de Barros, Miguel Arraes, Carlos Lacerda e Leonel Brizola. Para a 

cientista política, semelhante a outros líderes populistas, Carlos Lacerda se apresentava, no 

início dos anos 1960, como uma espécie de justiceiro em favor do povo, o qual apelaria para 

um “contrato” entre líder e liderados por meio do qual os últimos seriam redimidos e teriam 

supridas suas principais necessidades psicológicas e materiais.   

 Outro estudo conforme essa linha temática foi publicado por um brasilianista, o 

historiador Bryan McCann (2003), citado anteriormente neste capítulo. Analisando a trajetória 

política de Carlos Lacerda na década de 1950, McCann argumenta que Lacerda, ao fazer 

oposição a Getúlio Vargas, se valeu das mesmas armas que seu adversário político, 

utilizando-se de uma retórica populista, que tinha como base social as classes médias do Rio 

de Janeiro. Pautado pelo moralismo, anticomunismo, conservadorismo católico e por um 

desprezo pela democracia, Lacerda representou as demandas de segmentos sociais que, 

embora não estivessem marginalizados do poder, possuíam esse sentimento. Se percebendo 

esquecidas por Vargas, as classes médias estavam sujeitas a se mobilizarem quando 

interpeladas por uma retórica que afirmava a centralidade das mesmas na política nacional. 

 Embora tais pesquisas tenham contribuído para pensar no populismo como fenômeno 

político e discursivo não, necessariamente, vinculado ao trabalhismo, elas ofereceram poucas 

evidências empíricas de seus argumentos, além de uma abordagem metodológica pouco clara. 

Debert (2008 [1979]), por exemplo, investigou apenas o discurso de posse de Carlos Lacerda 

como governador da Guanabara (1961), sem oferecer explicações convincentes a respeito do 

grau de aceitabilidade ou da pertinência do discurso político do personagem entre o eleitorado 

carioca. A autora não discute de que maneira a valorização da iniciativa do “herói justiceiro” 

se associaria aos interesses dos grupos sociais para os quais Lacerda se voltava. Os usos do 

conceito de “povo” não são avaliados em função de seu caráter polissêmico e até mesmo 

ambíguo, ora associado à ignorância e à alienação política, ora à soberania e à legitimidade 
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 Linha interpretativa adotada novamente por Goldenstein (1987), além de: Capelato (2013) e Goldstein (2017). 
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democrática. E o caráter elitista da democracia preconizada por Carlos Lacerda é tratado 

como um dado de seu discurso sem que mereça maiores reflexões, mesmo que a autora 

reconheça a centralidade do “povo” no populismo.  

McCann (2003), por sua vez, não explicou de onde vinha a pré-disposição das classes 

médias para a mobilização em torno de campanhas moralizadoras. Seria um fenômeno novo 

ou teria precedentes na história brasileira? Finalmente, o brasilianista subvalorizou o caráter 

autoritário presente no discurso político de Carlos Lacerda, embora registre em seu artigo os 

questionamentos feitos pelo jornalista a ordem legal democrática, embasados em sua “cruzada 

moral contra a corrupção”. Por outro lado, as especificidades do discurso político de Carlos 

Lacerda parecem se concentrar na perspectiva do grupo social mobilizado (as classes médias) 

e não, necessariamente, nas implicações que tal mobilização teve para a democracia. O caráter 

excepcional das propostas de resolução dos conflitos, a exemplo dos apelos constantes à 

intervenção das forças armadas e da instauração de regimes de “emergência, ficaram 

totalmente negligenciados na análise de McCann, que demonstrou certa admiração pela 

performance de Carlos Lacerda em variados meios de comunicação. 

 Por outro lado, tais pesquisas foram importantes porque, entre outras coisas, sugeriram 

que o populismo não se confunde, necessariamente, com uma ideologia política específica, 

podendo ser encarado mais como um estilo de comunicação política
23

 do que como um 

conjunto coerente de ideias e conceitos. Assim, é razoável considerar que Carlos Lacerda 

tenha baseado seu combate ao getulismo utilizando o mesmo estilo de comunicação política, 

mas em chave liberal, moralista e autoritária, apelando para soluções violentas e ilegais, como 

golpes de Estado e regimes de exceção, como se verá a seguir. 

 O moralismo, definido por Helio Jaguaribe como “a transposição de todas as coisas 

para o plano moral e seu julgamento em termos de bem e de mal” absolutos (1981 [1954], p. 

36), era um traço presente na agenda liberal e militar, ao menos, desde os anos 1920, quando 

eclodiu o movimento tenentista advogando o combate à corrupção e a reconstrução da 

qualidade moral dos homens públicos sob a mira das armas. Como avaliou Jorge Chaloub 

(2015), o moralismo estava no centro do pensamento político de Carlos Lacerda, mesclando-

se com a perspectiva adversarial e a disposição para soluções armadas e excepcionais: 

                                                             
23 Embora essa leitura do conceito já tenha sido proposta por Ernesto Laclau, foi apenas no início do século XXI 

que ela ganhou maior número de adeptos, recebendo, inclusive, um tratamento teórico e metodológico mais 

sofisticado, combinada com a análise de quadros (frames), por exemplo. Cf. LACLAU, Ernesto. Para uma teoria 

do populismo. In: ___. Política e ideologia na teoria marxista: capitalismo, fascismo e populismo. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1978 [1977], p. 149- 204; LACLAU, Ernesto. A razão populista. São Paulo: Três Estrelas, 

2018 [2005]; ASLANIDIS, Paris. Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective. Political 

Studies, 64: 88-104, 2016; BRUBAKER, Rogers. Why populism? Theory and Society, 46: 357–385, 2017. 
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Toda a radicalidade presente tanto no discurso como na ação pública do 

político carioca se ampara, de fato, em um retrato moral do mundo, onde 

todos os atores e fatos são tomados em termos de bem e mal absoluto. É 

relevante nesse caso esclarecer que Lacerda não se ampara em uma Ética, 

que analisa os eventos na singularidade do seu contexto, mas em uma Moral, 

onde as avaliações são remetidas a uma transcendente escala de valores. Tal 

organização moral no mundo dá coerência à perspectiva adversarial da 

política, realizada e defendida por Lacerda, já que retratados por essas lentes 

os inimigos não surgem com as vestes de oponentes de momento, a 

divergirem por questões conjunturais, mas aparecem como verdadeira 

representação do mal absoluto, contra o qual todas as armas e recursos são 

justificados. O varguismo, o comunismo, o caudilhismo, a Rússia, todos 

emergem como encarnação e razão de todos os males que afligem o país, de 

modo que a única conduta adequada é lutar contra eles até seu efetivo 

aniquilamento. A típica tolerância liberal não pode ser aplicada a tais figuras, 

pois não se está diante de discordâncias de momento, mas de verdadeiras 

oposições existenciais. A regra não se aplica, de modo que é necessário, aos 

olhos de Lacerda, o recurso à exceção, aos golpes e a tudo o que esteja 

disponível no campo de batalha. Por isso a omissão e o adesismo não podem 

ser aceitos e devem ser combatidos como pecados capitais, já que não se está 

diante de discordâncias eventuais, mas da escolha entre bem e mal, da opção 

entre lados inconciliáveis (CHALOUB, 2015, p. 127). 

 

 O combate à corrupção e à subversão é interpretado por Carlos Lacerda como uma 

questão existencial, como a luta entre o bem e o mal, a vida e a morte, a luz e as trevas, não 

sendo possível permanecer neutro, pois isso equivaleria, segundo o seu entendimento, a 

facilitar as investidas do adversário. O jornalista apela para sensibilidades e temas que, apesar 

de atingirem uma parcela das camadas populares, como é o caso do anticomunismo católico, 

interpelam, sobretudo, as camadas sociais mais privilegiadas, na medida em que transpõe os 

conflitos para a esfera da moral, reduzindo a importância dos conflitos sociais. Quando a 

política é organizada em termos do confronto entre honestos versus corruptos, com foco nos 

comportamentos individuais, se torna mais difícil identificar como a ação e a omissão 

políticas afetam de forma diferenciada os grupos e classes sociais e de que maneira os 

diferentes atores políticos se dedicam a solucionar as demandas da sociedade.  

Em fevereiro de 1953, Carlos Lacerda recebeu informações de que havia um acordo 

entre Perón e Vargas, anterior à eleição de 1950, no sentido de se criar um bloco geopolítico 

integrado por Argentina, Brasil e Chile contra a hegemonia dos Estados Unidos no continente. 

O chamado bloco ABC serviu de combustível para as críticas que Lacerda já vinha fazendo 

constantemente na Tribuna da Imprensa, na Radio Globo e na TV Tupi envolvendo o 

governo federal. A acusação foi reforçada pelo então Ministro das Relações Exteriores João 

Neves da Fontoura (UDN-RS), que ficou no cargo até 1953 e cobrou explicações do governo 

(DULLES, 1992, p. 167). 
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 Esse caso foi explorado pela oposição udenista, que pressionou os parlamentares para 

abrirem uma CPI sobre o caso do bloco ABC e iniciar um processo de impeachment do 

presidente Vargas. Essas acusações se somaram ao caso Última Hora, reforçando a imagem 

de que o governo era marcado pela corrupção. Porém, a maioria governista presente no 

Congresso Nacional barrou o pedido de impeachment, inclusive, com a colaboração de vários 

parlamentares udenistas que ou deram voto contrário ao impeachment ou se abstiveram de 

votar (DULLES, 1992, p. 168-169).   

 No início de 1954, Carlos Lacerda lançou candidatura pela UDN-DF como deputado 

federal da frente chamada “Aliança Popular contra o Roubo e o Golpe”, reforçando suas 

críticas ao governo federal, defendendo maior autonomia financeira para os municípios, o fim 

do imposto sindical obrigatório, o direito aos trabalhadores terem participação nos lucros das 

empresas, a independência do Banco do Brasil e uma reforma agrária. Seu principal 

adversário era Lutero Vargas (PTB-DF), filho do próprio Getúlio Vargas (DULLES, 1992, p. 

173-174). A Tribuna da Imprensa serviu como canal direto de comunicação entre Lacerda e 

seus leitores-eleitores, divulgando-se as atividades de campanha do candidato udenista, em 

quais locais se poderiam encontrar suas cédulas oficiais e quais eram as propostas da Aliança 

Popular.  

 O auge da crise política ocorreu com a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda na 

madrugada do dia 5 de agosto de 1954, quando chegava a seu apartamento na rua Toneleros, 

em Copacabana (Rio de Janeiro - RJ). O plano era matar Lacerda na frente do prédio onde 

morava, mas ele não estava sozinho. Seu filho Sérgio, de 15 anos, lhe acompanhava, assim 

como o major Rubens Vaz, da Aeronáutica, que fazia sua segurança pessoal. Alguns homens 

apareceram do outro lado da rua chamando a atenção de Lacerda. Foi nesse momento que 

Alcino, assassino de aluguel, atirou contra Lacerda, que foi atingido perto do tornozelo 

esquerdo. Vaz ainda pegou seu revólver e tentou neutralizar o assassino, mas recebeu dois 

tiros e morreu na hora, enquanto Alcino escapou num táxi (DULLES, 1992, p. 177-178). 

  No mesmo dia Carlos Lacerda publicou um artigo na Tribuna da Imprensa acusando 

Vargas pelo mandado do assassinato do major Rubens Vaz. No texto, Lacerda associa o 

governo federal à corrupção e à violência, lamentando a morte do major, pai de quatro 

crianças. Mesmo pontuando que ainda estava em choque pelo acontecido, o diretor da 

Tribuna fez questão de declarar que: 

 

[...] perante Deus, acuso um só homem como responsável por êsse crime. É 

o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos como o 

desta noite. 
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Êsse homem chama-se Getúlio Vargas. 

Êle é o responsável intelectual por êsse crime. Foi a sua proteção; foi a 

covardia dos que acobertaram os crimes dos seus asseclas que armou de 

audácia os bandidos. 

Assim como a corrupção gera a violência, a impunidade estimula os 

criminosos (LACERDA, 1954d). 
 

 As mesmas acusações se repetiriam no dia seguinte, em tom cada vez mais emotivo e 

explosivo. A uma tentativa de assassinato político, Lacerda respondeu politicamente, 

radicalizando críticas e acusações que fazia desde o início do governo Vargas. Corrupto, 

violento, imoral, ilegal, bandido, louco, indigno (LACERDA, 1954b). Carlos Lacerda usava 

uma série de adjetivos que, associados a ressentimentos de classe,
24

 construíam uma 

representação extremamente negativa sobre Vargas. O presidente já estava enfraquecido 

devido às dificuldades econômicas do país, à radicalização nas forças armadas, ao racha no 

bloco de poder, às pressões constantes da oposição partidária e jornalística. A associação com 

uma tentativa de assassinato de um dos jornalistas e parlamentares mais populares do Distrito 

Federal era tudo o que Vargas não precisava naquele momento.  

 Se tratando de um membro da Aeronáutica, houve um amplo movimento daquela 

instituição no sentido de investigar o atentado. Por volta do dia 12 de agosto, instaurou-se um 

Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a responsabilidade pelo assassinato do major Vaz. 

As investigações identificaram o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, o tenente 

Gregório Fortunato, como o responsável pela contratação do matador de aluguel, por um valor 

de 80 mil cruzeiros. Alcino foi condenado a 33 anos de prisão, Fortunato, a 25. Ainda foram 

presas outras pessoas envolvidas, a exemplo dos motoristas que ajudaram Alcino.  

 O mês de agosto foi o mais tenso, com pedidos consecutivos de renúncia do presidente 

da República sendo feitos no parlamento, em jornais, no rádio e na televisão, além dos 

bastidores do Palácio do Catete, onde residia Vargas. Lacerda era um dos opositores mais 

motivados. Ele aproveitou a proximidade que tinha com alguns militares da Cruzada 

Democrática opostos a Getúlio Vargas e tentou convencê-los a pressionar o presidente a 

renunciar (LACERDA, 1978, p. 142). 

 O atentado contra Lacerda condensou uma série de ressentimentos nutridos há muito 

tempo em relação a Vargas. Fechou-se um amplo cerco da imprensa contra o presidente, que 

ficou isolado politicamente. De acordo com Alzira Abreu e Fernando Lattman-Weltman 
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 O aumento do custo de vida combinado a um estilo de comunicação política populista e ao aumento em 100% 

do salário mínimos foram vistos por segmentos tradicionais da classe média e por setores médios das Forças 

Armadas como sinais de proletarização, ou seja, de equiparação entre a sua condição social e a condição dos 

trabalhadores mais pobres. Esse cenário ativou ressentimentos de classe contra os mais pobres e seu maior 

representante político no período, Getúlio Vargas, ampliando a instabilidade política.  
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(1994), as acusações contra Vargas enquanto responsável pelo atentado da rua Toneleros 

ocorreram instantaneamente, muito antes do início das investigações e do surgimento de 

evidências empíricas. Com exceção da Última Hora, de posição governista incondicional, e 

de outros veículos de centro, os jornais Correio da Manhã, Diário de Notícias, Diário 

Carioca e O Estado de S. Paulo adotaram em bloco a tese da renúncia do presidente desde o 

início do mês de agosto.  

 Pressionado por quase toda a imprensa, pela oposição partidária e militar, Getúlio 

Vargas rejeitou os pedidos de renúncia e afastamento temporário da presidência da República, 

tirando a própria vida em 24 de agosto com um tiro no peito. Antes de cometer suicídio, 

Vargas deixou uma “Carta Testamento” que reconstruía parte de sua trajetória como chefe de 

Estado e indicava as forças que bloqueavam o desenvolvimento nacional. Se dirigindo aos 

trabalhadores, ao povo, Vargas se imortalizava na história política brasileira.  

 A reação popular foi imediata e inesperada. Apoiadores do presidente saíram às ruas 

das cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, 

Natal, Fortaleza, Teresina e Aracaju. Em todo canto os getulistas, em geral, trabalhadores 

pobres e de classe média baixa, mostraram sua indignação com aquilo que consideravam uma 

injustiça contra Vargas. Em sinal de luto e protesto por sua morte, foram realizadas greves, 

ataques aos símbolos políticos da oposição e a prédios de jornais. Carlos Lacerda foi caçado 

pelas ruas do Rio de Janeiro, sendo visto pelos getulistas como o principal responsável pela 

morte do “pai dos pobres”. Temeroso do que poderia acontecer, refugiou-se na embaixada dos 

EUA e depois fugiu em um helicóptero militar em direção ao cruzador Barroso, navio de 

guerra ancorado na baía de Guanabara (FERREIRA, 2019 [2003], p. 347-352).   

 Com o suicídio de Vargas, o vice-presidente da República, João Fernandes Café Filho, 

assumiu o cargo e convidou para os ministérios personagens eminentemente antigetulistas. 

 

 

2.3 Imprensa e democracia 

 

No mês seguinte ao suicídio, percebendo o grau de comoção popular com a perda do 

presidente da República, Lacerda começou a defender a tese de que as eleições previstas para 

outubro de 1954 e 1955 deveriam ser adiadas, sendo realizada antes uma série de reformas 

capazes de “desintoxicar o Brasil, que vinha de vários anos de ditadura, de vários anos de 

demagogia, de vários anos de propaganda pessoal de um mito” (LACERDA, 1978, p. 147). O 

povo ainda estaria muito sensibilizado com a perda dramática do presidente da República, não 
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apresentando condições de votar racionalmente. Além da marginalização política da 

“oligarquia” e da penalização criminal dos culpados, as elites políticas deveriam refletir sobre 

“o problema da normalidade das eleições para que elas não se realizem sob o signo do 

tumulto, da coação e da exploração de falsidades” (LACERDA, 1954c).  

 Todavia, e por mais que Carlos Lacerda pressionasse o presidente Café Filho e os 

parlamentares para adiarem as eleições, estas aconteceram seguindo o calendário previsto. 

Mesmo sendo hostilizado por muitos apoiadores de Getúlio Vargas, Lacerda conseguiu obter 

159.707 votos na eleição para deputado do Distrito Federal, sendo acompanhado de seu maior 

adversário, Lutero Vargas, que conquistou 120.913 votos. A Câmara dos Deputados, onde 

Lacerda trabalharia, apresentava uma composição majoritária de parlamentares do PSD (114), 

seguido da UDN (74) e do PTB (56) (DULLES, 1992, p. 194).  

 Logo depois da eleição, Lacerda e sua família viajaram para a Europa, passando um 

tempo em Portugal e Itália. Enquanto isso, o parlamentar manteve-se informado sobre as 

discussões e negociações envolvendo as eleições previstas para 1955. De volta ao Rio de 

Janeiro, no final do mês dezembro, Lacerda ampliou suas críticas à manutenção do calendário 

eleitoral, percebendo a possibilidade de se eleger em 1955 um herdeiro do getulismo. Foi a 

partir desse momento que começou a defender a necessidade da instauração de um regime de 

exceção que viabilizasse a realização de reformas “saneadoras” do sistema político, por meio 

da ampliação das prerrogativas do chefe do Poder Executivo. 

Para Lacerda, a crise política e moral de 1954-1955 justificaria, melhor, exigiria o 

recurso a meios “informais” e excepcionais de ação política que possibilitassem salvar a 

Constituição (legalidade) de um respeito apenas “formal” que alguns de seus pares na UDN e 

na imprensa, além do próprio presidente Café Filho, assumiriam naquele momento. Nas 

palavras do jornalista udenista, 

 

A crise – que é sobretudo moral [...] decorre de uma atitude, de uma 

conceituação moral da Nação e dos deveres de seus filhos para com ela, não 

está sendo enfrentada pelo govêrno. 

Esta é que é a verdade, e precisamos dizê-la enquanto é tempo de mudar de 

processos para mudar de rumo. A última chance [...] da Democracia liberal 

no Brasil é agora. Depois será um govêrno de fôrça, seja qual for, seja 

como for, queiramos ou não. E se há de ser dos totalitários a ditadura, seja 

antes nossa, que só chegaríamos a ela contra a vontade e quando se 

esgotassem todos os meios de evitá-la (LACERDA, 1955a, ênfase nossa). 
 

 Em seção da Câmara dos Deputados, de 4 de julho de 1955, Lacerda questionou não 

só a legitimidade do sistema eleitoral, como também a competência do povo para votar, 

argumentando que “as massas, ainda não estão preparadas para o exercício de voto”, pois 
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foram manipuladas por um “paternalismo republicano” que se utilizou amplamente dos meios 

de comunicação de massa em moldes totalitários. Lacerda questiona a Constituição de 1946, 

afirmando que a legalidade é uma ilusão, pois resulta da “sucessão de golpes interrompidos 

pelo nosso desejo de manter a todo preço uma experiência ao menos, ou um começo, ou um 

projeto de legalidade democrática no país” (LACERDA, 1955b apud LACERDA, 1982, p. 

120-121). 

Para o diretor da Tribuna da Imprensa, a democracia não deveria se limitar a seu 

aspecto legal, à manutenção de uma Constituição garantidora de direitos básicos, ao livre 

funcionamento das instituições legislativas e judiciárias ou a liberdade de imprensa, ainda que 

estas questões fossem fundamentais. A democracia também deveria garantir direitos sociais 

básicos, na prática cotidiana, a exemplo de: saúde e educação pública e gratuita (com exceção 

do ensino superior) de qualidade, transporte e moradia em preços acessíveis à população de 

baixa renda, além de um clima de segurança jurídica e ordem social. Porém, a importância 

conferida aos direitos sociais não era alinhada à ampliação imediata dos direitos políticos, 

que, no entendimento de Carlos Lacerda, deveriam ser restritos aos cidadãos letrados, daí a 

configuração de uma democracia das elites, ainda que distinta do regime liberal-oligárquico 

constituído na Primeira República, entendido como “autogoverno das elites provinciais sem 

interferência, fosse da plebe, fosse do governo nacional” (LYNCH, 2011, p. 384-185).  

 O sistema eleitoral deveria ser reformado, segundo a concepção de Lacerda, 

atribuindo-se “plenos poderes ao Executivo para que legisle” (LACERDA, 1955b apud 

LACERDA, 1982, p. 128). Ainda segundo o parlamentar udenista, tal medida não deve ser 

vista como golpismo, mas sim como ato preventivo e protetor da democracia:  

 

Eu declarei, muito simplesmente, que o Congresso precisa ajudar o País a 

encontrar uma fórmula pela qual, por um prazo determinado, tenha o poder 

Executivo, seja qual for, desde que constituído por homens honrados, a 

possibilidade e a capacidade legal de fazer as reformas políticas essenciais 

para tornar viável o regime democrático no Brasil; de fazer a reforma 

eleitoral, que o Congresso já demonstrou não poder fazer; de retomar os 

Partidos, que, na realidade, não estão funcionando como deviam, e isso 

como preventivo do golpe, para evitar o golpe, para vencer a hipótese de 

golpe, para tornar o golpe desnecessário, pois, de outro modo [...] este País 

se encaminhará, forçosamente [...] para uma solução de força (LACERDA, 

1955b apud LACERDA, 1982, p. 135). 

 

 O tom das críticas de Carlos Lacerda era praticamente o mesmo na imprensa. Em 

artigo publicado na Tribuna da Imprensa em 5 de agosto de 1955, o diretor do jornal 

lembrava o aniversário de um ano do assassinato de Rubens Vaz, questionando aquilo que 
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considerava uma disfunção dos três poderes, isto é, do Executivo, do Legislativo e do 

Judiciário. Em seu entendimento, as eleições eram “um jôgo roubado”, que se fosse 

consumado dificilmente seria passível de reversão. As eleições de outubro de 1955, se 

realizadas, seriam a coroação da “impunidade dos criminosos e a continuação dos seus 

crimes”. O sistema político brasileiro seria reprodutor da hegemonia das oligarquias marcadas 

pela corrupção e pelo crime. Mas o problema maior do país não seria a corrupção e sim a 

covardia, a falta de atitude das autoridades diante da fraude eleitoral, da falsa democracia. 

Não adiantaria reclamar da derrota eleitoral, pois o problema estaria no próprio sistema 

eleitoral: “Quando se está diante de um jôgo roubado, não se entra no jôgo para reclamar e 

virar a mesa. Ou se tapa o rosto e deixa-se os ladrões roubarem uns dos outros e todos 

roubarem a todos, ou se proíbe o jôgo antes de começado” (LACERDA, 1955c).  

Carlos Lacerda tentou provocar novos fatos políticos ao divulgar na Tribuna da 

Imprensa uma carta datada de 5 de agosto de 1953, na qual se fazia menção a um suposto 

acordo secreto entre João Goulart, na época Ministro do Trabalho, e Juan Perón, presidente da 

Argentina, relativo à implantação de uma república sindicalista no Brasil, além de 

negociações envolvendo contrabando de armas argentinas pela fronteira com o estado do Rio 

Grande do Sul. Carlos Lacerda havia sido aconselhado por colegas de partido e da Tribuna a 

checar a autenticidade da carta, mas não lhes deu ouvidos. Depois de muita investigação no 

âmbito de um IPM aberto pelo Ministro da Guerra, se descobriu que não havia contrabando 

algum de armas e que a chamada “carta Brandi”
25

 era falsa (DULLES, 1992, p. 217).   

 Por mais que Lacerda pressionasse as autoridades para adiarem as eleições e 

autorizassem a instauração de um regime de exceção, optou-se por preservar o calendário 

eleitoral e a legalidade. Como previa o jornalista e parlamentar, Kubitschek venceu a eleição 

com 36% dos votos contra 30% dos votos de Távora. Como se não bastasse a derrota para um 

membro do PSD, a vice-presidência ficou com Goulart, confirmando a direção PSD-PTB no 

governo federal. Parte da UDN voltaria a questionar o resultado eleitoral levantando a tese da 

maioria absoluta, além de apontar uma interferência do PCB (na ilegalidade desde 1947) 

favorável a candidatura de JK. Outro acontecimento causaria celeuma no campo político. 

 No enterro do general Canrobert Pereira da Costa realizado em primeiro de novembro 

do ano corrente, com a presença de autoridades civis e militares, o coronel Jurandir Mamede 

tomou a fala, homenageando o general falecido e desafiando a hierarquia militar. Como se 

                                                             
25

 A carta era assinada pelo deputado argentino Antonio Brandi, por isso ficou conhecida como “carta Brandi” 

no Brasil. 
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não bastasse, afirmou que o país vivia numa “mentira democrática” e “pseudolegalidade 

imoral e corrompida” (O Estado de S. Paulo, 2 nov. 1955 apud CARONE, 1985, p. 105).  

 Na Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda reforçou o discurso de Mamede, 

argumentando que a “batalha judiciária” pela anulação da vitória de JK e Goulart era uma 

perda de tempo. Era hora de agir, de assumir responsabilidades. A posse do presidente e vice-

presidente eleitos só poderia ser evitada por um movimento de força, devendo ser 

acompanhado da “instauração de um regime cuja legalidade tem de ser por êle próprio 

criada”. A democracia seria uma farsa, segundo Lacerda, pois fundada na continuidade com o 

Estado Novo. Caberia, nesse momento, a iniciativa das forças armadas, responsáveis por 

instaurar um novo governo no Brasil, livre da influência comunista e dos herdeiros getulistas 

(LACERDA, 1955d). 

 A saída do general Lott do Ministério da Guerra radicalizou ainda mais as posições 

nas Forças Armadas, de modo que logo se desenrolaram diversas conversas e negociações 

entre políticos e militares, temendo uma articulação dos ministros da Aeronáutica e da 

Marinha contrários a manutenção da legalidade. O general Odílio Denis assume a iniciativa 

de conversar com Lott sobre a necessidade de se desenvolver um “golpe preventivo”, que se 

realiza em 11 de novembro. O golpe foi executado rapidamente e sem conflitos, contando 

com o apoio do presidente do Senado (Nereu Ramos) e do líder da maioria na Câmara (José 

Maria Alkmin), do PSD e do PTB, que aprovaram o impeachment de Carlos Luz e elegeram 

Nereu Ramos para a presidência da Câmara. Do lado militar, a superioridade das forças do 

Exército garantiu o controle sobre as demais forças, assim como a unidade da corporação 

militar (FERREIRA, 2019 [2003], p. 361). 

 Diante da ação militar pró-legalidade e da mudança no equilíbrio de forças políticas e 

militares, Carlos Lacerda optou por sair do Rio de Janeiro, embarcando no cruzador 

Tamandaré em direção a Santos (SP) junto com Carlos Luz, militares e outras pessoas da 

confiança do presidente. Temendo represália, Lacerda optou por buscar asilo político na 

embaixada de Cuba, seguindo para os Estados Unidos com sua família. Dos EUA Lacerda 

escreveu para a Tribuna da Imprensa, O Globo e O Estado de S. Paulo, criticando diversas 

vezes o governo JK e o general Lott. Transferiu-se para Lisboa em meados de 1956, 

retornando ao Rio de Janeiro em novembro do mesmo ano.  

 Nova polêmica ocorreu antes mesmo do retorno de Carlos Lacerda ao país. Temendo 

seus ataques, o presidente JK decidiu baixar uma portaria acrescentando uma nova cláusula 

(chamada cláusula R) ao contrato da concessão para transmissões. A cláusula expunha que 

emissoras de televisão e estações radiofônicas não poderiam ser usadas para atacar as 
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autoridades públicas. Se as empresas descumprissem a cláusula, teriam suas concessões 

suspensas por 30 dias (DULLES, 1992, p. 255). Na prática, com essa medida, o governo 

federal pretendia neutralizar os ataques de Carlos Lacerda, antes mesmo que ele pusesse 

novamente os pés no Brasil.  

 Em abril de 1957, Lacerda divulgou um telegrama secreto do Ministério das Relações 

Exteriores no qual se abordava um inquérito realizado na Argentina envolvendo acusações 

relativas à negociação ilegal de madeiras entre João Goulart e Perón, em benefício da 

campanha eleitoral de Vargas em 1950. Lacerda teria recebido o telegrama decifrado de um 

repórter ligado ao Itamarati, lendo seu conteúdo na Câmara dos Deputados e divulgando o 

mesmo na imprensa. O governo acusou Lacerda de cometer crime contra a segurança 

nacional, buscando cassar seu mandato na Câmara. Porém, não obteve maioria parlamentar, e 

Lacerda preservou sua imunidade como deputado federal. 

 Impedido de falar no rádio e na televisão em função da cláusula R, Lacerda se dedicou 

ainda em 1957 às “caravanas da liberdade”, que consistiam na realização de comícios por 

todo o país. Idealizadas junto ao presidente da UDN, Juraci Magalhães, as caravanas 

percorriam várias cidades aos fins de semana, buscando atingir as massas. Segundo Dulles, 

“Lacerda, com sua voz firme, dominava a campanha. Adorava o contato com o povo e 

possuía a personalidade e a eloqüência para conquistar aplausos até mesmo de ouvintes 

determinados, no início, a lhe serem hostis” (DULLES, 1992, p. 288). A tentativa de se 

aproximar dos grupos mais pobres foi reproduzida no Distrito Federal, com a realização de 

comícios nos subúrbios a bordo de um caminhão velho, junto a Afonso Arinos e Raul Brunini 

(MENDONÇA, 2002, p. 208).  

 A participação nas “caravanas da liberdade” rendeu frutos imediatos a Lacerda, que se 

reelegeu como deputado federal nas eleições de 1958, sendo novamente o candidato mais 

votado no DF com 143.012 votos.   

 Ainda em 1958, Carlos Lacerda apoiara a candidatura de Juraci Magalhães (UDN-BA) 

à eleição presidencial marcada para 1960. Porém, rapidamente ele mudou de ideia convencido 

de que a escolha de seu partido não receberia amplo apoio popular. Segundo Dulles, dois 

udenistas da seção paulista (Roberto Abreu Sodré e Antônio de Oliveira Godinho) tentaram 

convencer Lacerda de que seria melhor a UDN apoiar Jânio Quadros, pois ele teria 

compromisso com a moralização da administração pública, assim como a UDN, e ganharia a 

eleição facilmente. Lacerda simpatizou com a ideia e se tornou, a partir desse momento, o 

maior cabo eleitoral de Quadros (DULLES, 1992, p. 315). 
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 Ao mesmo tempo, Lacerda iniciava sua própria campanha pelo governo do estado da 

Guanabara em maio de 1960, recebendo apoio absoluto de seu partido.
26

 Desde o início da 

campanha, o candidato udenista definiu como prioridades de seu programa de governo a 

resolução de problemas crônicos da Guanabara (ex-Distrito Federal), a saber: os déficits nos 

setores do transporte, da educação, da água, do esgoto, etc. Muito embora ele fizesse a 

política local com olhos na política nacional, Lacerda percebeu que precisava propor soluções 

para problemas práticos vivenciados pela maioria da população da Guanabara. Além disso, 

ele foi convencido por seu conselheiro de campanha, McCann Erickson, de que o discurso 

incendiário e a aposta no conflito produziriam efeitos negativos numa perspectiva de eleição 

para o Executivo. Assim, seria mais eficiente se pautar por uma proposta de construção e não 

mais de demolição.  

  Apoiado por seu próprio partido e por uma coalizão que reunia PL, PTN, PDC, PR, 

além de dois movimentos políticos - Ação Socialista e Movimento Popular Jânio Quadros 

(MPJQ) -, Lacerda conseguiu vencer a eleição para o governo da Guanabara derrotando 

Sérgio Magalhães (PTB) por uma pequena diferença de 356.722 votos para Lacerda contra 

331.592 votos em Magalhães (DULLES, 1992, p. 385). 

 Enquanto isso, a nível nacional, Quadros vencia a eleição presidencial com 5.636. 623 

votos, contra 3.846.825 votos do Marechal Lott (indicado pelo PSB). O problema desta 

eleição seria que, muito embora a vitória de Quadros fosse vista como uma “revolução pelo 

voto”,
27

 ela promoveria a escolha de João Goulart (PTB-RS) para a vice-presidência da 

República, já que a legislação eleitoral previa a possibilidade de eleição do presidente e do 

vice-presidente em chapas distintas. Como veremos no próximo item desta dissertação, a 

presença de João Goulart na presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros 

desencadearia uma grave crise política no país e, inclusive, uma ruptura institucional. 

 O clima na UDN era de otimismo com o governo Quadros, o qual, apesar de não ser 

filiado ao partido, e sim ao PTN, se comprometeu durante a campanha a adotar o programa 

udenista e auxiliar Carlos Lacerda na tarefa de reconstrução da capitalidade carioca. A vitória 

de Quadros representava, em linhas gerais, o fim da direção PTB-PSD do Executivo Federal 

iniciada ainda entre 1945 e 1946. Para Lacerda e seus colegas de partido, era o momento ideal 

para por suas ideias em prática, moralizar a vida pública, marginalizar os comunistas e os 
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 Em seu Depoimento, Lacerda (1978, p. 213-214) registra que: “Minha candidatura se impunha naturalmente. 

Primeiro, pelo número de votos que sempre tive; segundo, pelo grau de liderança que eu exercia; terceiro porque 

não havia, realmente, na UDN do Rio, ninguém que pudesse disputar comigo”.  
27 Referência ao título do capítulo XIX “E pela primeira vez se fez uma revolução pelo voto”, no qual Carlos 

Lacerda comenta as eleições de 1960 (LACERDA, 1978, p. 212-224). 
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getulistas do poder e ampliar as relações do governo brasileiro com os EUA. Mas o clima de 

otimismo e esperança nutrido pelos udenistas não durou muito. Sua participação nos 

ministérios de Minas e Energia (João Agripino, UDN-PA), da Fazenda (Clemente Mariani 

Bittencourt, UDN-BA) e das Relações Exteriores (Afonso Arinos de Mello Franco, UDN-

GB) não foi suficiente para reduzir os conflitos na própria UDN ou para garantir a 

longevidade do governo Quadros. 

 Pelo menos duas questões incomodavam Carlos Lacerda em relação ao governo 

federal. Primeiro que, segundo o governador da Guanabara, Jânio Quadros demonstrava 

desinteresse e lentidão na liberação de recursos federais para a Guanabara, além de “transferir 

do Rio as sedes de empresas governamentais importantes como a Petrobrás, o monopólio de 

exploração do petróleo, e a Companhia Vale do Rio Doce, exploradora de minério de ferro” 

(DULLES, 2000, p. 44). Em segundo lugar, ao reatar as relações diplomáticas com a URSS, 

reconhecer oficialmente a República Popular da China,
28

 se opor a intervenção militar em 

Cuba e condecorar o Ministro Ernesto Che Guevara (Cuba), Quadros e Afonso Arinos 

pareciam trair a “revolução pelo voto” de 1960 e o programa udenista. Aliás, nesse segundo 

ponto, a crítica à chamada Política Externa Independente (PEI) era generalizada entre a direita 

brasileira, cujo anticomunismo liberal, católico e militar era de longa data e alimentava uma 

série de ressentimentos com governos pautados por uma perspectiva socialista ou reformista. 

Nas palavras de Carlos Lacerda, “a situação foi se agravando. Por exemplo: os compromissos 

com a Guanabara, com uma ou outra exceção, ele [Quadros] não os cumpria! E a tal política 

de aproximação afro-asiática e com o Fidel Castro, etc., foram me inquietando de forma 

realmente muito séria” (LACERDA, 1978, p. 245, grifo nosso). 

 Em encontro marcado em Brasília junto ao presidente Quadros, Lacerda ameaçou 

renunciar ao governo da Guanabara, se sentindo culpado por ter se empenhado na candidatura 

de um governante que vinha, em sua avaliação, se desviando de seus compromissos firmados 

durante a campanha e colocando o Brasil no horizonte do comunismo (LACERDA, 1978, p. 

252). No mesmo encontro, em 15 de agosto de 1961, o Ministro da Justiça, Oscar Pedroso 

Horta (PDC-SP), pediu para que Lacerda lhe desse cópias de artigos publicados nos anos 

1950 nos quais ele defendia a instauração de um regime de emergência, além de tentar 

convencer o governador da Guanabara a não renunciar. Lacerda recusou o pedido de apoio a 

um regime de emergência argumentando que as condições eram outras, sendo totalmente 
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 Proclamada em 1949 e liderada por Mao Tsé-Tung (dirigente do Partido Comunista Chinês até 1976), a 

República Popular da China era a maior nação asiática inspirada no comunismo. Sobre o processo revolucionário 

chinês e suas metamorfoses ao longo do século XX, cf. POMAR, Wladimir. A Revolução Chinesa. São Paulo: 

Editora UNESP, 2003.   
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possível realizar reformas mediante diálogo com o Congresso Nacional. Irritado, o 

governador saiu de Brasília ameaçando contar ao povo as intenções de Quadros e Pedroso 

Horta (DULLES, 2000, p. 47; LACERDA, 1978, p. 253-254).  

 De volta à Guanabara, Lacerda se encontraria com lideranças da UDN, com o Ministro 

da Aeronáutica, além de pedir ao governador de SP uma reunião com os demais governadores 

para relatar o teor da conversa que teve em Brasília e tentar convencer Quadros a buscar 

soluções legais para as dificuldades que vinha encontrando, segundo ele próprio, no 

relacionamento com os parlamentares (DULLES, 2000, p. 53-54; LACERDA, 1978, p. 255). 

 Os acontecimentos se precipitam: na noite de 24 de agosto, logo no aniversário do 

suicídio de Vargas, Lacerda resolveu expor a situação em discurso transmitido pela televisão 

e pelo rádio, denunciando a intenção de Quadros fechar o Congresso. No dia seguinte, 

Quadros decidiu renunciar ao cargo, em um momento no qual o vice-presidente João Goulart 

estava em missão diplomática na China, enviado por Quadros. Decisão controversa, a 

estratégia adotada por Quadros sugeria que ele buscava “causar uma comoção nacional que 

exigisse seu retorno, o que o fortaleceria e lhe daria maiores poderes. Se esse era seu plano, 

fracassou totalmente: o Congresso Nacional aceitou a renúncia do presidente [...]” (FICO, 

2017 [2014], p. 15), assim como os governadores, os ministros militares e o conjunto da 

sociedade, que não se mobilizou para reivindicar seu retorno ao cargo. Em seguida o 

presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzili (PDS-SP), assumiu a presidência da 

República interinamente. 

 A renúncia de Quadros frustrou as expectativas daqueles setores que desde o início 

dos anos 1950 vinham tentando retirar o PTB e o PSD da direção do governo federal, fosse 

por meio eleitoral ou mediante a intervenção militar. Além de frustração, a atitude de Quadros 

provocou desdobramentos explosivos: embora a Constituição previsse que em caso de 

ausência do presidente o vice deveria assumir o cargo, os ministros militares recusaram a 

posse de Goulart, alegando que ele representaria um perigo para as instituições democráticas, 

alimentando a subversão junto aos trabalhadores organizados.  

 A reação militar provocou um atraso no retorno de Goulart ao país, além de uma 

ampla reação da sociedade civil, que teve sua maior expressão na chamada “rede da 

legalidade”, organizada no Rio Grande do Sul sob a liderança do então governador Leonel 

Brizola (PTB-RS), cunhado de Jango. 

 Segundo Dulles, Carlos Lacerda decidiu inicialmente apoiar a posse de Goulart, 

seguindo o que prescrevia a Constituição. Porém, ao ser informado do veto militar, mudou de 

posicionamento e se tornou um dos principais civis a rejeitar a posse do petebista. Sendo um 
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dos poucos governadores que se alinharam aos ministros militares, Lacerda ainda censurou a 

imprensa carioca, argumentando que se tratava de uma medida necessária para manter a 

ordem pública (DULLES, 2000, p. 57 e 60). Denunciado por seus pares na imprensa, Lacerda 

disse ao presidente da ABI, Herbert Moses, que: 

 

Não podíamos deixar de defender a ordem pública ameaçada pela publicação 

de manifestos irresponsáveis, de agentes da subversão ou ‘idiotas úteis’. 

Compreendo, pois, a indignação dos comunistas e até a dos referidos 

‘idiotas’. Mas, não compreendo que um democrata possa julgar que a 

democracia não deva defender-se. 

O que se fez aqui, faz-se em todas as democracias do mundo, numa 

emergência como essa.  

Em nenhum país, com a declarada intervenção de um governo estrangeiro – 

afora outras intervenções não declaradas – numa crise interna e com os 

apelos à guerra civil, ao tumulto nas ruas e à paralisação de atividades 

essenciais, podem jornais transformar-se em órgãos dos agentes do conflito 

contra as instituições democráticas (LACERDA, 1961a apud LACERDA, 

2014a, p. 184). 
 

Mais adiante, Lacerda ressaltava seu longo histórico de compromisso com a liberdade 

de imprensa, traçando o avanço do comunismo como limite intransponível desta mesma 

liberdade, “pois não acredito que haja liberdade de imprensa a defender, no dia em que os 

comunistas dominarem o Brasil; e eles já dominam uma grande parte da imprensa brasileira” 

(LACERDA, 1961a apud LACERDA, 2014a, p. 185). Em outra carta, esta endereçada ao 

presidente da Sociedade Interamericana de Imprensa, Ricardo Castro Béeche, Lacerda seria 

mais sucinto, sustentando o mesmo argumento exposto anteriormente para defender-se das 

acusações de censura: “Fique certo de que não haverá censura imprensa democrática no meu 

governo nem tampouco permitirei comunismo infiltrado vida nacional sirva-se liberdade 

imprensa para destruí-la” (LACERDA, 1961b apud LACERDA, 2014b, p. 187). 

 Percebendo que não havia um equilíbrio de forças favorável ao veto relativo à posse 

de Goulart, mas que também era inviável sua posse em condições normais, políticos e 

militares concordaram em adotar uma solução provisória: o parlamentarismo, que limitaria os 

poderes do presidente Goulart conforme o interesse de uma ala militar.  

 Goulart assumiu a presidência da República sob um regime parlamentarista sendo 

prevista a realização de um plebiscito somente no ano de 1965, quando seriam realizadas 

novas eleições. Porém, o sistema parlamentarista não estava funcionando de forma satisfatória 

na avaliação de amplos segmentos políticos, inclusive na perspectiva de algumas lideranças 

que tinham interesse direto no retorno do presidencialismo, com a expectativa de concorrerem 

à presidência da República, a exemplo de JK e Carlos Lacerda. 
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De outro lado, Goulart buscava ampliar seus poderes para pressionar o Congresso a 

realizar as reformas de base, de modo que a campanha pela antecipação do plebiscito que 

decidiria se o país permaneceria sob o parlamentarismo ou retornaria ao presidencialismo se 

tornaria um ponto chave do discurso governamental. Assim, o plebiscito foi antecipado para 6 

de janeiro de 1963, contando com amplo apoio popular ao presidencialismo, finalmente 

reconstruído.  

A perspectiva de uma democracia fundamentada na ordem, segurança e tranquilidade 

era compartilhada por Carlos Lacerda, que, em seu Manifesto pela Reforma Democrática, 

associa “ordem com liberdade” e “disciplina consentida” a democracia, enquanto “a ordem 

imposta, a ordem armada e mistificadora” (LACERDA, 1962, p. 13) remetem a ditadura. 

Mantendo esse mesmo entendimento cerca de treze anos depois da intervenção militar, 

Lacerda declarou que “o grande erro do João Goulart foi exatamente este: começou a agitar o 

país. E quem está no poder deve [...] ser o último a querer a desordem, porque não tem nada a 

lucrar e tudo a perder” (LACERDA, 1978, p. 270). 

Carlos Lacerda manteria uma relação tensa com o governo federal, acusando Goulart 

de favorecer o avanço do comunismo sobre o Brasil, dentre outras coisas. As críticas 

ganhariam um tom mais dramático com a publicação de uma entrevista cedida por Carlos 

Lacerda a um correspondente do jornal norte-americano Los Angeles Times, divulgada entre 

os dias 29 e 30 de setembro de 1963. Nela, Lacerda denunciava a infiltração comunista no 

governo federal e afirmava que Goulart não terminaria seu mandato (DULLES, 2000, p. 170).  

A reação foi imediata, mas não partiu do governo e sim dos maiores representantes das 

forças armadas. Em conjunto, “os três ministros militares consideraram as declarações de 

Lacerda impatrióticas e até mesmo como um convite ao governo dos Estados Unidos para 

interferir em assuntos internos brasileiros” (DULLES, 2000, p. 171). Em resposta a um 

pedido dos ministros em questão, Goulart solicitou ao Congresso Nacional a instauração de 

um Estado de sítio para invadir a Guanabara e prender Lacerda. Contudo, os mais variados 

atores políticos rejeitaram a proposta, tanto à esquerda quanto a direita. Negado o pedido, 

Goulart se viu mais enfraquecido politicamente.  

Com o aprofundamento da radicalização e da polarização que permeavam o campo 

político brasileiro no início dos anos 1960, ocorreu um golpe de Estado contra o governo João 

Goulart na manhã de 1º de abril de 1964, executado pelas forças armadas com apoio de 

lideranças empresariais e outros setores da sociedade civil. Como observa Dulles (2000), 

ainda que não tenha participado da conspiração, Carlos Lacerda foi um dos principais 

opositores do governo Goulart e líder civil da “revolução democrática de 64”. Nessa posição, 
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o governador da Guanabara e candidato udenista a eleição presidencial prevista para 1965 se 

reuniu com outros governadores estaduais e o general Costa e Silva, chefe do Comando 

Supremo da Revolução,
29

 para tratar da indicação do nome do general Castelo Branco ao 

posto de presidente da República. Lacerdista assumido, Castelo Branco aceitou o convite e 

iniciou o comando militar do governo federal 11 de abril, dois dias após a publicação do 

primeiro Ato Institucional (AI).
30

  

  Antes mesmo da posse de Castelo Branco, o Comando Supremo divulgou uma lista 

que identificava a cassação dos mandatos de 41 deputados federais e a suspensão dos direitos 

políticos de lideranças de projeção nacional, tais como João Goulart, Jânio Quadros, Luís 

Carlos Prestes e Leonel Brizola, entre outros políticos, desembargadores, economistas, 

embaixadores, ministros, ex-ministros, burocratas, jornalistas (Wainer, por exemplo), 

militares, 29 lideranças sindicais e 122 oficiais expulsos das forças armadas (CALICCHIO, 

2001). 

 A perseguição política promovida contra figuras públicas associadas à subversão da 

ordem, leia-se, ao comunismo e/ou a quebra da hierarquia e da disciplina na corporação 

militar, foi apoiada desde o início por Carlos Lacerda e por boa parte da imprensa, que viam 

no golpe de Estado uma medida necessária e legítima, que deveria ser acompanhada de um 

conjunto de ações saneadoras do sistema político, preparando a nação para as eleições de 

1965.
31

 Por outro lado, Lacerda demonstrara certa apreensão desde o imediato pós-golpe, 

desconfiando das intenções de Costa e Silva. Para o governador da Guanabara, a postura 

autoritária do general era um sinal de que o processo “revolucionário” poderia se desviar de 

seus fundamentos, dando início a uma ditadura militar no país (DULLES, 2000, p. 247). 

 De qualquer forma, Carlos Lacerda se tornou o maior propagandista civil do governo 

castellista (1964-1967) - ao menos em seu início. Mantendo contato direto com o novo 

presidente da República, o governador da Guanabara aceitou seu convite para sair do Brasil 

em missão diplomática com o fim de convencer a opinião pública internacional das “boas 

intenções” dos “revolucionários de 64”. Assim, Lacerda viajou para os EUA, Portugal, 

                                                             
29

 Embora a presidência estivesse ocupada interinamente por um civil, eram os militares que, de fato, tomavam 

as decisões naquele momento, assim como passariam a fazer nos momentos e anos seguintes. 
30

 Dispositivo de uso corrente nos governos militares, por meio do AI-1, o Comando Supremo da Revolução 

destituiu a legitimidade política do Congresso em benefício da iniciativa militar, concedendo ao Comando 

“prerrogativas de cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de dez anos e deliberar 

sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que tivessem ‘atentado’ contra a segurança do país, o 

regime democrático e a probidade da administração pública’. O Ato determinava ainda que em dois dias seriam 

realizadas eleições indiretas para a escolha dos novos presidente e vice-presidente da República, de modo que o 

mandato presidencial se estenderia até 31 de janeiro de 1966 (CALICCHIO, 2001). 
31

 O adiamento das eleições para 1966 não foi visto como um problema para Lacerda, que apoiou o AI-1. 



76 
 

Espanha e França defendendo a direção militar em seu país, particularmente, a cassação dos 

direitos políticos de subversivos e corruptos, e, ao mesmo tempo, se apresentando como 

futuro presidente sucessor de Castelo Branco (DULLES, 2000, p. 253, 257-262, 266-270).  

 Porém, a prorrogação do mandato de Castelo Branco até 15 de março de 1967, 

aprovada no Congresso Nacional em 17 de julho de 1964, fragilizou a relação entre Carlos 

Lacerda e os militares. A partir desse momento, Carlos Lacerda passaria a fazer uma série de 

críticas à política econômica do governo federal e às intenções dos militares, acumulando 

desentendimentos, inclusive, com colegas de partido que apoiavam a prorrogação do mandato 

de Castelo Branco. A maior liderança civil do movimento que corroeu as bases de 

legitimidade do governo Goulart e viabilizou a ruptura institucional passaria para a oposição 

ao governo militar, progressivamente, visto como embrião de um regime militar.  

 

 

2.4 Imprensa e autoritarismo  

 

  Conforme demonstram diversas pesquisas (ABREU, 2006; SILVA, 2007; 

CARVALHO, 2010; DIAS, 2011; LATTANZI, 2013), a imprensa do eixo Rio-São Paulo 

apoiou em bloco o golpe de Estado de 1964, utilizando como principal justificativa o que se 

percebia como uma ameaça revolucionária comunista, além do combate à corrupção. Jornais 

como: O Globo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa, Folha de S. 

Paulo e O Estado de S. Paulo, entre outros, cobraram a intervenção militar para restabelecer a 

ordem pública e a autoridade governamental diante da crescente radicalização política. Por 

isso, muitos desses veículos de comunicação saudaram os atos dos militares que estavam no 

poder após a deposição do presidente Goulart, tentando conciliar, de forma ambivalente, 

liberdade e ordem, liberalismo e autoritarismo, como bem destacou o historiador Rodrigo 

Patto Sá Motta: 

 

Todos os jornais da grande imprensa professavam valores democráticos e 

liberais, que eram apresentados como fontes originadoras do regime de 

1964, de modo que não se empolgaram (e por vezes se opuseram) com o 

surto ditatorial de dezembro de 1968. Quando os militares pretenderam 

implantar uma ditadura sem rebuços, livre de compromissos com as 

instituições e valores liberais, eles encontraram fraco apoio na imprensa. 

Mesmo o dócil O Globo temperava seu apoio ao AI-5 com declarações de fé 

liberal, sugerindo que aceitava a situação autoritária como recurso 

passageiro. 

Certamente, havia virtual consenso na grande imprensa quanto a políticas 

anticomunistas e antissubversivas, tanto em 1964 quanto em 1969. Porém, a 
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maior parte dos diários achava que a repressão poderia ser compatível com 

respeito às instituições e, em caso de supressão destas, que o período de 

exceção fosse breve. Exatamente pela falta de consenso em torno de 

programa autoritário claro, e por causa das representações em torno dos 

chamados ideais liberais de 1964, todos os presidentes militares fizeram 

promessas de retorno à democracia plena, mesmo quando se ocupavam de 

golpeá-la. Por isso, também, a preocupação demonstrada pelos líderes dos 

sucessivos governos em negar que o regime fosse uma ditadura (MOTTA, 

2013, p. 85).  

 

 Apesar de longa, a citação deste trecho do artigo escrito por Motta revela aspectos 

importantes sobre a relação entre imprensa e poder no Brasil. Em geral, a imprensa aceitou a 

ruptura institucional, de modo mais ou menos engajado e entusiasmado, tratando a 

intervenção militar como expressão de uma “revolução democrática”, assim como 

interpretava Carlos Lacerda. A instauração de um regime de exceção temporário era 

reivindicada por setores da oposição a Getúlio Vargas desde 1950, sendo efetivada, 

finalmente, a partir de abril de 1964. 

Neste caso, a imprensa, que se percebia como liberal-democrática, argumentava que a 

intervenção militar era necessária para salvar a democracia do comunismo e livrar as 

instituições políticas da corrupção (o “mar de lama”) associada exclusivamente a governantes 

trabalhistas. Certa “dose” de excepcionalidade e autoritarismo não desconfiguraria, segundo 

esta interpretação, a relação íntima entre jornalismo e democracia, já que algumas liberdades 

fundamentais, particularmente, as liberdades de expressão e imprensa, estariam garantidas. 

Será? Pensamos que não. É justamente a adesão a soluções autoritárias, ainda que 

temporárias, que permite questionar a memória idealizada que os jornalistas criaram sobre a 

história da imprensa nos anos 1950-1970. 

 Como destacou Juliana Gagliardi (2011) em sua pesquisa a respeito das narrativas do 

Globo sobre os aniversários do golpe de 1964, é preciso superar a leitura dicotômica relativa 

ao papel da imprensa no período da ditadura militar (1964-1985), que privilegia, ora o peso da 

censura sobre o jornalismo, ora a adesão dos jornalistas ao regime. Segundo a pesquisadora, 

devemos considerar que o contexto político nacional era marcado por muitas incertezas e 

indeterminações, com movimentos pendulares de arrocho e afrouxamento das liberdades, 

fechamentos e aberturas políticas. Nesse sentido, identificar um jornal como adesista 

significaria aderir a que, exatamente? (GAGLIARDI, 2011, p. 13). 

 A historiadora Denise Rollemberg (2011) desenvolve um raciocínio alinhado com a 

crítica de Gagliardi, mas amplia a reflexão sobre as instituições, destacando a trajetória da 

ABI no período ditatorial e sugerindo o uso da noção de ambivalência como chave analítica 
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que permite superar a dicotomia oposição-colaboração, tão enraizada na literatura acadêmica 

e na memória de quem foi testemunha ocular dos eventos que ocorreram nos anos 1960-1970. 

 Investigando a atuação da ABI por meio da análise de suas Atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias e do Boletim do Conselho Administrativo da ABI, a historiadora 

lançou luz sobre as divergências existentes no seio da principal instituição representativa dos 

interesses dos jornalistas brasileiros. Segundo Rollemberg (2011), o que mais chama a 

atenção na observação do comportamento da entidade durante o regime militar é a 

combinação de uma agenda predominantemente corporativa, de defesa da liberdade de 

imprensa e de proteção jurídica aos jornalistas presos, a uma ausência de oposição ao regime 

militar, na medida em que a ABI se manifesta: elogiando presidentes militares, a exemplo de 

Costa e Silva; apropriando símbolos nacionais veiculados pela propaganda governamental; 

aderindo às comemorações do 150º aniversário da Independência do Brasil, organizadas pelo 

governo militar; argumentando que a anistia representaria a conciliação, a confraternização e 

a pacificação nacionais; entre outros aspectos.   

 Com isso se quer dizer que não houve críticas e oposição ao regime militar por parte 

dos jornalistas? Claro que não. Bernardo Kucinski (1991) demonstrou que, ao longo dos anos 

1960-1970, foram criados diversos jornais alternativos, uns mais engajados politicamente, 

outros mais críticos do ponto de vista da cultura e dos costumes, mas todos comprometidos 

com a construção de um espaço público contra-hegemônico num período em que o próprio 

Estado se tornou o leitor mais assíduo da grande imprensa. Ainda segundo o autor, a imprensa 

alternativa desempenhou um papel fundamental na reorganização da esquerda brasileira, 

quando não havia espaço legal para fazer oposição à ditadura militar. Daí que a dinâmica da 

imprensa alternativa se definisse em função da mudança das possibilidades de ação legal da 

esquerda no sistema político brasileiro, entrando em crise justamente ao final da década de 

1970, conforme avançava a redemocratização e surgiam novas formas de organização social. 

 Por outro lado, mesmo entre os jornais liberais, a exemplo da Folha de S. Paulo e do 

Jornal do Brasil, foram realizadas críticas ao governo Castelo Branco, em função da adoção 

de medidas de cerceamento da liberdade de imprensa, como a publicação da Lei de Imprensa, 

da mudança na Lei de Segurança Nacional e da promulgação de uma nova Constituição de 

1967, medidas estas que institucionalizavam o regime militar e desagradavam uma parte da 

grande imprensa. Enquanto a Última Hora e o Correio da Manhã, desde o início da ditadura 

militar, fizeram oposição aberta às medidas autoritárias tomadas a partir da retirada do 

presidente Goulart do poder (MOTTA, 2013, p. 73, 75-76). 
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 Ainda assim, e considerando o período entre o fim do AI-5 e a Constituição de 1988, 

correspondente à abolição da censura imposta pelos militares, percebemos que as 

ambivalências presentes no jornalismo brasileiro ainda não terminaram. Em um estudo de 

fôlego sobre a relação entre jornalistas e censores no período 1968-1988, aproximadamente, 

Beatriz Kuschnir (2001) demonstrou que o fim da censura prévia foi permeado por um 

entendimento comum entre os censores no sentido de que caberia aos próprios jornalistas, a 

partir deste momento, assumir a responsabilidade pelo conteúdo das notícias e opiniões dos 

veículos. Ou seja, para os censores e o regime militar, o fim da censura era visto como uma 

concessão e, ao mesmo tempo, como um teste para a imprensa (KUSCHNIR, 2001, p. 16-17). 

Neste sentido, a historiadora desconstruiu uma perspectiva maniqueísta e tradicional nos 

estudos sobre a imprensa no regime militar, considerando as brechas entre oposição e censura 

e revendo criticamente a visão corrente segundo a qual o censor é um estranho à imprensa. 

 Como cães de guarda da ditadura militar, a maioria dos proprietários da grande 

imprensa adotou uma velha tática do tempo do Estado Novo: a autocensura. Pautados por 

noções como “bom senso”, “descrição”, “cuidado” e “prudência”, donos de jornais, a 

exemplo do Jornal do Brasil, internalizavam a censura orientando seus funcionários a não 

publicarem material que pudesse desagradar os militares no poder, ao mesmo tempo em que 

diziam defender a redemocratização do país e as liberdades. A ambivalência do jornal se 

refletiria no silenciamento relativo à tortura de presos políticos e às atividades da oposição ao 

regime militar, protagonizada por católicos, estudantes e militantes da luta armada. Embora o 

Jornal do Brasil esboçasse uma defesa da democracia, ele permanecia fiel a “Revolução de 

1964”, justificada pelo combate ao comunismo. A colaboração com o regime autoritário, 

sobretudo, no que tange ao silenciamento da repressão à esquerda armada, era acompanhada 

de uma perspectiva corporativista e empresarial que via no “bom senso” e na máxima 

“descrição” e “cuidado” estratégias de sobrevivência – tudo isso antes da regulamentação da 

censura prévia (KUSCHNIR, 2001, p. 44-45).  

 O que se quer chamar a atenção neste capítulo é para as ambivalências presentes na 

relação entre imprensa, autoritarismo e democracia entre as décadas de 1950 e 1970, e que 

tiveram na trajetória de Carlos Lacerda um caso paradigmático. Como o leitor já deve ter 

percebido, Carlos Lacerda professava o liberalismo como a sua ideologia política e se 

apresentava como um paladino da democracia, ao mesmo tempo em que, questionando a 

legitimidade da autoridade governamental, ora com base em acusações de corrupção, ora sob 

denúncias de infiltração comunista, reivindicava a intervenção militar para depor o presidente 

da República. Em 1954, sua campanha política, através de jornais, do rádio e da televisão, 
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contribuiu para que os conflitos chegassem a um impasse tal que Getúlio Vargas decidiu 

cometer suicídio. Em 1964, após fazer longa campanha de oposição ao governo de Goulart, 

Lacerda foi reconhecido como o principal líder civil da “revolução”, sendo apontado como o 

possível sucessor do presidente Castelo Branco. Não havia, em seu entendimento, nenhum 

problema em utilizar recursos autoritários de forma temporária para realizar mudanças 

políticas consideradas fundamentais (FERREIRA, 2020). 

A leitura sobre a conjuntura política era pautada pela adesão de Carlos Lacerda ao que 

Wanderley Guilherme dos Santos chamou de autoritarismo instrumental, conceito formulado 

pelo cientista político para identificar a interpretação de que “as sociedades não apresentam 

uma forma natural de desenvolvimento, seguindo antes os caminhos definidos e orientados 

pelos tomadores de decisão” (SANTOS, 1978, p. 103), cabendo ao Estado autoritário alocar 

as principais decisões e interferir mais amplamente em vários segmentos da sociedade. 

Tomando como base de sua investigação o pensamento político de Oliveira Vianna (1883-

1951), Santos afirmou que os autoritários instrumentais defendiam “que o exercício 

autoritário do poder é a maneira mais rápida de se conseguir edificar uma sociedade liberal, 

após o que o caráter autoritário do Estado pode ser questionado e abolido” (SANTOS, 1978, 

p. 103). Foi com base nesses pressupostos que alguns intelectuais se integraram a burocracia 

pública ou apoiaram os golpes de 1930, 1937 e 1964, os dois últimos, aliás, com base no 

argumento da ameaça comunista.  

 Tal raciocínio, que orientou as ações políticas e jornalísticas de Carlos Lacerda 

durante as décadas de 1950 e 1960, era compartilhado por vários de seus pares na imprensa 

paulista e carioca, que, mesmo após a promulgação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, 

ainda se referiam à natureza “liberal-democrática” da “Revolução de 64”. Assim, a ruptura 

democrática teria ocorrido apenas em 1968, e não em 1964. E o regime militar teria sido 

imposto, enquanto os jornalistas apareceriam com heróis da resistência, sentinelas da 

democracia e do liberalismo, como argumentaram no período pós-ditadura militar (BIROLI, 

2009). O apoio ao golpe de 1964, a falta de oposição à ditadura, a conivência com a tortura e 

os assassinatos de opositores, a colaboração e a autocensura seriam silenciados na memória 

jornalística, com o fim de legitimar o papel da imprensa na transição e na redemocratização 

do país, período em que não convinha lembrar daqueles aspectos que permitiam questionar o 

compromisso político da imprensa com a democracia. 

 Resta dizer que a oposição promovida por Carlos Lacerda contra a ditadura militar a 

partir da criação da chamada Frente Ampla, em 1966 seria vista, majoritariamente, como uma 

ação negativa, na avaliação dos jornalistas. Condenada em função da aliança construída por 
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iniciativa de Carlos Lacerda junto a JK e Goulart, dois de seus maiores adversários, ou dos 

interesses pessoais de Lacerda, que era o único entre os três personagens ainda com direitos 

políticos e, consequentemente, em condições de obter benefícios com a participação na 

Frente, o movimento rapidamente perdeu força, sendo criminalizado e extinto em 5 de abril 

de 1968.   

 Com a decretação do AI-5, Carlos Lacerda perdeu seus direitos políticos, chegou a ser 

preso, e, após ser solto da prisão, passou a focar seus esforços em atividades empresariais, no 

cuidado de rosas, passarinhos, além de permanecer escrevendo artigos para o Jornal do Brasil 

e o Estado de S. Paulo, até o seu falecimento em 21 de maio de 1977. Sua morte causou 

ampla repercussão na imprensa, recebendo comentários em artigos e editoriais publicados por 

admiradores, amigos, antigos colegas de trabalho e críticos. Ao publicar esses textos, os 

jornalistas contribuíram para construir uma memória coletiva sobre Carlos Lacerda, memória 

esta que foi objeto de disputa e enquadramentos diversos. O que foi registrado e o que 

mereceu silenciamento na memória coletiva dos jornalistas? Qual importância foi atribuída à 

trajetória de Carlos Lacerda pelo jornalismo e pela política? De que modo ele foi associado à 

modernização da imprensa? E o que a memória sobre Carlos Lacerda permite dizer sobre a 

memória relativa à imprensa dos anos 1950-1970? Essas são algumas das questões que 

receberão nossa atenção no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3. A MEMÓRIA DOS JORNALISTAS  

 

Carlos Lacerda foi um dos personagens mais importantes da história brasileira, 

particularmente, no que tange às suas dimensões política e jornalística. Controverso, ele 

protagonizou episódios que se consolidaram na memória dos jornalistas, sendo representado 

de várias maneiras: reformador, professor de jornalismo, democrata, golpista, anticomunista, 

entre outras. Ao romper com os comunistas por volta de 1939-1945 e ingressar na UDN em 

1946, Carlos Lacerda ascendeu jornalística e politicamente sob uma nova institucionalidade, 

promovendo ataques frequentes à legitimidade do processo eleitoral e pregando soluções 

autoritárias para os conflitos políticos. Ao mesmo tempo, defendia para os jornalistas uma 

postura de intérpretes legítimos da sociedade, que fiscalizariam as ações (e omissões) das 

autoridades, cobrando providências e responsabilidades, de forma supostamente objetiva e 

acima de quaisquer paixões e interesses pessoais. 

A democracia representativa construída junto aos escombros do Estado Novo nascia 

em meio a fortes suspeitas abordadas no primeiro capítulo desta dissertação. Todavia, entre os 

anos de 1945 e 1964, o Brasil passou por um amplo processo de democratização, sustentado: 

1) pela ampliação dos interesses representados politicamente, mediante a formação inédita de 

partidos em bases nacionais; 2) pelo aumento da competitividade eleitoral e, 

consequentemente, da incerteza nas disputas políticas; 3) através do crescimento da 

importância da ideologia dos partidos, que ganharam perfil mais definido e atento às 

demandas do eleitorado; 4) por meio do avanço da urbanização e da alfabetização, que 

tornaram a sociedade mais complexa, multiplicando demandas e fontes de conflito e 

alargando o eleitorado; 5) além da fragmentação da propriedade agrícola e da aceleração da 

industrialização, que minaram progressivamente as bases de sustentação do poder oligárquico 

(SOARES, 1973).  

Ainda assim, a democracia experimentou diversas crises políticas no período, a 

exemplo de tentativas de golpes de Estado impulsionadas, principalmente, por membros da 

UDN e parte dos jornais de oposição, que reivindicavam a intervenção militar para remover o 

presidente da República de seu cargo quando o candidato da oposição não demonstrasse força 

eleitoral suficiente para vencer seu adversário democraticamente. As crises de 1950 e 1955, os 

golpes militares de 1956 e 1959, a tentativa de veto à posse de João Goulart em 1961 e a 

ruptura institucional de 1964 são os maiores exemplos dessa instabilidade que marcou a 

democracia representativa no período (GOMES; FERREIRA, 2018).  
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A pergunta que fica é como Carlos Lacerda se inseriu nas mudanças políticas e 

jornalísticas ocorridas no período? Nesta pesquisa, buscamos verificar em que medida é 

possível afirmar que os jornalistas compartilharam um conjunto de lembranças e 

esquecimentos sobre o passado, particularmente, no que tange à trajetória de Carlos Lacerda. 

Além disso, pretendemos analisar as opiniões dos jornalistas sobre os marcos temporais 

citados, por exemplo, sobre o papel de Carlos Lacerda na queda do Estado Novo, nas 

reformas e na história do jornalismo, nas campanhas de oposição aos governos de Getúlio 

Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, na ruptura institucional de 1964, 

entre outros eventos. Pensamos que a relevância da investigação do trabalho de 

enquadramento da memória relativa a Carlos Lacerda é dupla: primeiro porque permite 

reconstruir um conjunto de avaliações da trajetória do personagem registradas por iniciativa 

de seus pares na imprensa, incluindo antigos colegas de trabalho e amigos pessoais; segundo, 

porque oferece subsídios para refletir sobre a própria relação da imprensa e dos jornalistas 

com a democracia e o autoritarismo institucionalizado a partir de 1964 no país.  

 

 

3.1 Fontes e metodologia 

   

As fontes principais desta pesquisa se constituem de artigos publicados em periódicos 

cariocas e paulistas entre os anos de 1977 e 2014, com destaque para as efemérides relativas 

ao falecimento e ao centenário de Carlos Lacerda. Assim, pesquisamos exemplares dos 

jornais: Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Tribuna da Imprensa, O Globo, Jornal do 

Commercio, Jornal do Brasil; e das revistas: Época, Manchete, Piauí e Veja; além de 

depoimentos registrados em livros-memória, tais como: Lavradio, 98 (BACIU, 1982), Minha 

razão de viver (WAINER, 1987), Carlos Lacerda, o sonhador pragmático (MAGALHÃES, 

1993), Crônica política do Rio de Janeiro (FERREIRA, 1998), Eles mudaram a imprensa 

(ABREU; LATTMAN-WELTMAN, 2003) e Lacerda na era da insanidade (PADILHA, 

2009); e em plataformas digitais, a exemplo do site do Centro de Cultura e Memória do 

Jornalismo. 

Ao todo, fizemos o levantamento e análise de 106 textos produzidos, em sua maioria, 

no período imediato após a morte de Carlos Lacerda: o equivalente a 60 artigos e editoriais. 

Um conjunto menor de textos foi encontrado nas décadas de 1990 e 2010, respectivamente, 5 

e 7 textos. Por volta do aniversário de 10 anos da morte de Carlos Lacerda, ou seja, ao final de 

maio de 1987, encontramos 14 textos. Finalmente, em relação ao início dos anos 2000, foram 
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consultados 20 textos, a maioria dos quais corresponde a transcrições de depoimentos 

prestados ao Centro de Cultura e Memória do Jornalismo, a pesquisadores do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) (ABREU; 

LATTMAN-WELTMAN, 2003) e a Guimarães Padilha (2009). 

 Para o levantamento de fontes, priorizamos textos que abordam de forma mais direta a 

trajetória de Carlos Lacerda ou aspectos de sua personalidade. Mas também incluímos 

depoimentos de jornalistas que, ao falarem sobre o jornalismo da década de 1950, citaram 

Carlos Lacerda. Esse complemento foi necessário porque, já na década de 1980, a quantidade 

de artigos e editoriais sobre o personagem se reduziu significativamente (14 depoimentos 

contra 60 encontrados nos anos 1970). Assim, para ampliar o recorte temporal e tratar um 

corpo de dados mais robusto, precisamos considerar depoimentos que, apesar de não terem 

Lacerda como seu principal objeto de reflexão, citaram este personagem de alguma forma.  

Com o fim de organizar o material coletado e extrair as informações que melhor 

atendiam aos objetivos da pesquisa, optamos por utilizar a análise de conteúdo voltada para o 

jornalismo a partir de uma abordagem qualitativa (HERSCOVITZ, 2008). A ideia da pesquisa 

era fazer inferências sobre os conteúdos dos depoimentos, buscando identificar marcos 

temporais, eventos, opiniões e informações recorrentes, semelhantes e conflitantes. Para 

delimitar a investigação, descartamos a análise de fotografias, focando apenas nos textos e 

organizando o material em função de eixos temáticos. Dessa maneira, analisamos o conteúdo 

dos depoimentos com base em três eixos temáticos: 1) representações simbólicas;
32

 2) perfil 

jornalístico; e 3) perfil político-ideológico. 

 No primeiro eixo temático (representações simbólicas), interessa observar as 

narrativas jornalísticas mais associadas a Carlos Lacerda, como o seu temperamento, sua 

disposição para o sacrifício pessoal, sua suposta “vocação para o poder”, sua alegada 

habilidade oratória, etc. A proposta, aqui, não é produzir um diagnóstico psicológico sobre 

Carlos Lacerda, com foco em suas motivações e conflitos interiores, mas sim identificar as 

representações simbólicas que mais chamaram a atenção dos jornalistas. Este procedimento é 

importante para compreender os motivos pelos quais Carlos Lacerda conseguiu se tornar uma 

liderança carismática
33

 para as classes médias. Ou seja, menos do que uma explicação de sua 

                                                             
32 Por representações simbólicas, entendemos um conjunto de signos que ajudam a caracterizar e distinguir um 

objeto ausente em relação a outrem, fundamentando identidades e relações de poder (CHARTIER, 1991 [1989]). 
33

 Segundo a definição de Max Weber (1982 [1946], p. 283), a autoridade carismática se baseia no 

reconhecimento de “[...] dons específicos do corpo e do espírito, dons esses considerados como sobrenaturais, 

não acessíveis a todos”. Trata-se de um tipo de liderança que, frequentemente, entra em conflito com a 

racionalidade e a estrutura burocrática características do Estado moderno, ao fundamentar sua relação com os 

cidadãos, acrescentamos, em canais diretos de comunicação e a revelia das instituições políticas. 
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psique, buscamos investigar os discursos sobre a personalidade do diretor da Tribuna da 

Imprensa, de modo a podermos elaborar inferências relativas a um conjunto de representações 

simbólicas em torno das quais os depoentes se identificavam, criticavam ou rejeitavam.  

Na dimensão jornalística, ressaltamos como os depoentes viam o jornalismo praticado 

por Carlos Lacerda e sua contribuição para a modernização da imprensa. Tendo em vista que 

estamos abordando memórias sobre um líder político que ascendeu através do jornalismo, 

ingressando nesta atividade ainda quando era adolescente, é preciso examinar como Lacerda 

foi lembrado entre os seus pares no ofício pelo qual dizia ser a sua missão e, talvez, única 

vocação profissional. Nesse caso, a atuação nos jornais Correio da Manhã e Tribuna da 

Imprensa ganha destaque, assim como a relação entre Lacerda e outros jornalistas de seu 

tempo. Será que a trajetória de Carlos Lacerda pelo jornalismo mereceu destaque nos 

depoimentos de seus antigos colegas de profissão? Quais qualidades foram ressaltadas? Quais 

críticas foram elaboradas? É possível identificar o desenvolvimento de um estilo de 

jornalismo na trajetória do personagem? Essas são algumas das questões que norteiam a 

análise das fontes sob a perspectiva do jornalismo.    

No terceiro e último eixo temático associado ao perfil político-ideológico de Carlos 

Lacerda, a análise dos depoimentos remete às ideias, valores e ações políticas do personagem 

lembradas pelos jornalistas. Neste item, dar-se-á atenção especial ao reconhecimento de 

contradições e ambivalências e, de outro lado, à busca de sentido comum na trajetória política 

de Carlos Lacerda, segundo o ponto de vista dos jornalistas citados. Vamos avaliar os 

enquadramentos em torno da relação de Lacerda com a democracia e o autoritarismo, a 

relevância do personagem nos anos 1960, sua participação nos principais acontecimentos 

políticos desde 1945 e a relação que manteve com determinados setores da sociedade civil. É 

do interesse desta pesquisa perceber se houve uma tentativa de subdimensionar, marginalizar 

ou mesmo esquecer os frequentes apelos para intervenções militares e regimes de exceção. 

Será que os arroubos autoritários de Lacerda foram lembrados pelos jornalistas? Em caso 

positivo, de que modo? Ou será que se valorizou a atuação de Lacerda na oposição a governos 

autoritários, como ocorreu em 1945 e entre 1965 e 1968? Mais importante ainda, o que a 

valorização da oposição ao autoritarismo, por parte de Lacerda, nos permite inferir sobre a 

memória dos jornalistas? Conforme foi exposto no capítulo anterior desta pesquisa, pensamos 

que Carlos Lacerda atuava sob uma perspectiva autoritária instrumental, defendendo soluções 

excepcionais como recurso temporário para a democratização das instituições políticas e da 

sociedade. De todo modo, precisamos investigar o modo pelo qual os jornalistas avaliaram as 

ações e estratégias políticas utilizadas por Carlos Lacerda, enfatizando aspectos que foram 
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tomados pelos depoentes como contraditórios, equivocados ou sinal evidente de 

autoritarismo. Veremos que esse também é um campo de disputas, pois remete a valores e 

ideologias distintas e concorrentes professadas pelos jornalistas.  

 

 

3.2 A memória dos jornalistas sobre Carlos Lacerda 

   

3.2.1 Representações simbólicas 

  

Em seus estudos sobre Carlos Lacerda, a historiadora Marly Silva da Motta (1996, 

1999 e 2001) examinou o espaço ocupado pelo antigo parlamentar e governador udenista na 

memória política carioca, identificando na habilidade oratória, no estilo agressivo de fazer 

política, no carisma pessoal e na defesa da moralização da administração pública algumas de 

suas principais características. O lacerdismo não corresponderia apenas ao apoio eleitoral 

desfrutado junto às camadas médias e alta da sociedade carioca, como também à valorização 

de determinadas representações simbólicas combinadas à ação política do personagem. Em 

todo caso, o reconhecimento destas representações entre os seus seguidores (e críticos) é um 

ponto-chave para compreender sob quais bases se fundamentou o lacerdismo e a memória 

coletiva sobre Carlos Lacerda.  

  Nos depoimentos analisados para esta pesquisa, Carlos Lacerda é lembrado como um 

homem de múltiplos talentos e habilidades que incidiram sobre o seu desempenho no 

jornalismo, na política, no mundo empresarial, na literatura, etc. As interpretações da 

influência destas características pessoais sobre a vida pública do personagem variam 

conforme o depoente, notando-se, contudo, tentativas frequentes de se construir um mito em 

torno de Carlos Lacerda. Entre as principais representações construídas pelos jornalistas que 

foram seus contemporâneos, ressalta-se: a coragem, a agressividade, a disposição para o 

perdão e a reconciliação, o combate, a paixão, a impulsividade, a contradição, a cordialidade, 

a gentileza, a oratória, a inteligência, a escrita, a impaciência, o interesse pelo bem coletivo, a 

intransigência, a indignação, entre outras. Destacamos, desde já, que, por mais que 

busquemos separar, metodologicamente, as dimensões: representativa, jornalística e político-

ideológica na análise dos textos, em muitos casos, veremos um transbordamento entre elas. 

 Para Hermano Alves - jornalista que participou da fundação da Tribuna da Imprensa e 

da Frente Ampla -, Carlos Lacerda foi “o maior orador de sua geração”, um “animal político” 

panfletário, “corajoso, injusto, precipitado, contraditório” (ALVES, 1977). Muito próximo a 
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essa perspectiva, Flavio Galvão - jornalista de O Estado de S. Paulo e admirador público do 

personagem central desta pesquisa - registra que Carlos Lacerda tinha uma “inteligência 

brilhante [...] colocada em termos dos interesses maiores da nacionalidade e do bem-estar 

comum” (GALVÃO, 1977a). Para Barbosa Lima Sobrinho - que foi presidente da ABI (1926-

1927, 1930-1932, 1978-2000) e da Academia Brasileira de Letras (ABL) e se destacou como 

colunista do Jornal do Brasil -, a inteligência e a oratória eram os principais recursos 

utilizados por Lacerda para combater seus adversários e vencê-los no confronto entre ideias 

(LIMA SOBRINHO, 1977). Mais recentemente, Luiz Garcia - que iniciou sua carreira como 

repórter da Tribuna da Imprensa em 1954 e se transferiu para O Globo em 1961 -, pontua que 

o antigo colega de trabalho “era um homem muito inteligente, brilhante”, mas tinha pavio 

curto (GARCIA, 2008). E Otavio Frias Filho - um dos principais responsáveis pelas reformas 

realizadas na Folha de S. Paulo em meados da década de 1980 - argumenta que “[...] Lacerda 

era mestre numa arte que não pode mais ser apreciada na medida em que também desapareceu 

– a oratória pública [...] contribuiu como poucos para introduzir a linguagem coloquial no 

jornalismo e na política” (FRIAS FILHO, 2014). 

A violência, a agressividade e a habilidade oratória do personagem aparecem em 

vários depoimentos, como em Alceu Amoroso Lima
34

 – pseudônimo Tristão de Athayde 

(1977) e Aristóteles Drummond
35

 (1977), que incluem nesta lista de representações a 

disposição para o perdão e a reconciliação com antigos adversários, citando a aliança 

construída entre Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart sob a Frente Ampla de 

oposição à ditadura militar. Carlos Castello Branco - que trabalhou no Diário Carioca e na 

Tribuna da Imprensa a convite de Carlos Lacerda - manifesta a mesma impressão sobre o 

diretor da Tribuna. Em suas palavras, Lacerda “[...] morreu [...] desarmado, em estado de paz 

e de amor, com a mão estendida a todos que foram sucessivamente seus amigos e seus 

inimigos. Para ele ultimamente só a amizade contava” (CASTELLO BRANCO, 1977a). O 

Jornal do Brasil - veículo no qual Carlos Lacerda trabalhou sob o pseudônimo de Júlio 

Tavares após ter seus direitos políticos cassados -, em editorial, apesar de sublinhar a 

intransigência de Carlos Lacerda com seus adversários, reforça o reconhecimento de sua 

disposição para o perdão e a reconciliação manifestada diante da formação da Frente Ampla: 

 

Não terá sido um homem criterioso e deliberadamente justo para com seus 

adversários. Nunca reivindicou, por certo, essa qualidade humana. Nem se 

                                                             
34

 Importante intelectual vinculado à Igreja Católica, um dos responsáveis pela conversão de Carlos Lacerda ao 

catolicismo, fundador e colunista da Tribuna da Imprensa no período em que Lacerda dirigiu o jornal. 
35

 Jornalista com passagem pelos Diários Associados, O Jornal, O Estado de Minas, Jornal do Commercio, entre 

outros. Autor dos livros A revolução conservadora (1996) e O conservador integral: relatos da vida (2009). 
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propunha fazer justiça, mas apenas denunciar erros e abusos, e cobrar 

providências das autoridades; ou convicção dos democratas na hora de votar. 

Ninguém, no entanto, mostrou entre nós tanta coragem de procurar, 

publicamente, seus mais duros adversários e estender-lhes a mão, antes 

mesmo de estar a eles equiparado pela perda dos direitos políticos (Jornal do 

Brasil, 1977b). 

 

 A coragem, o destemor e a disposição para eventualmente morrer por suas convicções 

aparecem repetidas vezes nos depoimentos de jornalistas, sendo mencionados como 

exemplos: a campanha contra o segundo governo Getúlio Vargas e o atentado da rua 

Toneleros; a aparição solitária em greves e revoltas; a resistência armada a golpes de Estado; 

a oposição aberta a governos, entre outros. Porém, consideramos que tais construções 

narrativas terminam por atenuar o caráter autoritário presente nas ações e discursos de Carlos 

Lacerda. Até mesmo no caso da sua participação na Frente Ampla, tida por Castello Branco 

como prova de sua reforma interior no compromisso com a democracia, é ausente a ressalva 

de que Carlos Lacerda estava diretamente empenhado na construção de sua candidatura à 

presidência da República, sendo o único dos líderes daquele movimento (além de JK e Jango) 

com direitos políticos, logo, em condições de se candidatar a um cargo governamental. Assim, 

tem-se que a “conciliação” com antigos adversários pode ser vista menos como evidência de 

uma devoção aos interesses maiores da nação do que parte de uma estratégia política e 

eleitoral visando capitalizar apoio suficiente para contornar o domínio militar sobre o Estado 

e, finalmente, erguer o udenista ao posto que ele tanto almejou ocupar: a presidência da 

República. 

 Segundo José Costa - que trabalhou na Tribuna da Imprensa desde 1954 -, “embora 

muitos dissessem que a coragem de Carlos era mais cívica do que física, a grande verdade é 

que em vários episódios, mesmo nos momentos mais graves, ele não demonstrou medo” 

(COSTA, 1977). O Jornal do Brasil (1977c) e Flávio Galvão (1977b) citam a prontidão do 

então governador Carlos Lacerda para a defesa armada do Palácio Guanabara às vésperas do 

golpe de 1º de abril de 1964, além do atentado da rua Toneleros, que visava assassinar 

Lacerda. O Estado de S. Paulo,
36

 por sua vez, menciona a intervenção do governador na 

rebelião dos penitenciários da Guanabara, entre os dias 25 e 26 de dezembro 1961, como um 

exemplo de coragem para as gerações futuras: 

                                                             
36

 Como já foi mencionado neste trabalho, O Estado de S. Paulo, de propriedade da família Mesquita, foi o 

jornal mais alinhado à UDN e a Carlos Lacerda, inclusive, em função do vínculo pessoal de Júlio de Mesquita 

Filho com o partido e seu líder no Rio de Janeiro. Mesquita Filho foi amigo pessoal de Lacerda durante várias 

décadas, apoiando-o publicamente por meio de O Estado de S. Paulo. Sobre a história do jornal e a biografia de 

Júlio de Mesquita Filho, cf. o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (1930-1995). A relação entre o dono 

de O Estado de S. Paulo e Carlos Lacerda pode ser consultada em Dulles (1992 e 2000).  
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O ambiente em que realizava as potencialidades de sua personalidade 

marcante não era aquele em que foi condenado a viver até que uma crise 

cardíaca o prostrou de vez; era, por exemplo, o oposto, retratado no episódio 

dos presos que se rebelaram na penitenciária da Guanabara, na noite de Natal 

de 1962.
37

 Os amotinados tocaram fogo num dos pavilhões do prédio, 

mataram um guarda e estavam, atrás das grades, sambando em torno de uma 

fogueira enorme. Quando o governador chegou, surpreendeu a polícia, de 

metralhadoras prontas a atirar, do lado de fora das grades. Ele mandou abrir 

uma porta e entrou. Foi cercado pelos detentos, com os quais conversou, 

desarmado (e de que lhe adiantaria portar alguma arma?), convencendo-os a 

pôr termo ao movimento (O Estado de S. Paulo, 1984). 

 

O mesmo episódio foi lembrado por Nilo Dante
38

 (2009), Fernando Schüller
39

 (2014) 

e Walter Cunto, que trabalhou como jornalista da Tribuna da Imprensa sob a direção de 

Carlos Lacerda e na assessoria de imprensa de seu governo na Guanabara. Além da 

intervenção na rebelião penitenciária, o jornalista cita a decisão tomada por Carlos Lacerda de 

ir sozinho até a Faculdade de Filosofia, com o fim de paraninfar para uma turma de 

formandos cercado por estudantes de esquerda dispostos a impedir sua entrada. Registra a 

greve dos bancários, a seu ver, ilegal, ocorrida na Guanabara durante o governo Lacerda, 

momento este em que o governador foi sozinho para a Avenida Rio Branco e “abriu várias 

portas de banco”. Estes eventos, em conjunto, seriam sinais fortes da coragem e do destemor 

de Carlos Lacerda: “Ele era um homem desse tipo, que não esperava pela segurança e, quando 

tinha que ir, ia” (CUNTO, [1985] apud MAGALHÃES, 1993, p. 125). 

 De acordo com Pollak (1989 e 1992), os acontecimentos ocupam um papel central nas 

memórias individuais e coletivas, seja em função de terem sido vividos pessoalmente, seja de 

modo indireto, por meio da identificação com determinado grupo, da socialização política ou 

da consciência histórica. No trabalho de enquadramento da memória, a referência a 

acontecimentos é pautada, muito frequentemente, pela busca de coerência e continuidade no 

tempo, estabelecendo a coesão de grupos e instituições. Assim, a lembrança de episódios nos 

quais se valoriza uma suposta coragem de Carlos Lacerda surge não somente com o propósito 

de realçar uma qualidade pessoal do personagem, como também de se identificar com ele e/ou 

firmar exemplos de comportamento para os contemporâneos e as futuras gerações. Para 

muitos jornalistas, a exemplo de David Nasser (1977) – que publicou vários artigos críticos a 

Carlos Lacerda nas revistas O Cruzeiro e Manchete -, sua coragem era incomum. A 

valorização desta dimensão da personalidade lacerdiana sugere que, embora nem todos os 

                                                             
37

 A rebelião ocorreu na noite de Natal de 1961, e não de 1962. Cf. Tribuna da Imprensa, 26 dez. 1961, p. 1. 
38

 Jornalista que passou pela Tribuna da Imprensa em meados da década de 1960, dividindo a sua direção com 

Francisco José Guimarães Padilha. 
39 Filósofo, cientista político, professor e colunista nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. 
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jornalistas compartilhassem das ideias ou do estilo político e jornalístico de Carlos Lacerda, 

eles buscaram eternizar uma subjetividade no tempo (BARBOSA, 2004), qual seja, o sentido 

de missão dos jornalistas que poderia se manifestar numa noção de entrega total em função de 

suas ideias e/ou do papel que imaginavam ter na sociedade. Ao realçar os acontecimentos de 

1954, 1961 e 1964 em diante, nos quais Lacerda se destacou pelo combate representado como 

destemido, vários jornalistas trataram o passado como se ele possuísse um caráter exemplar 

ou uma lição, servindo de direção e motivação para a ação no presente (TODOROV, 2000 

[1995], p. 31-32).  

Contudo, a lembrança positiva acerca da aliança passageira entre Lacerda, JK e Jango 

por ocasião da Frente Ampla suscita um horizonte de expectativa (KOSELLECK, 2006 

[1979]) distinto. Ao invés da valorização do perfil combatente, ressalta-se, neste caso, a 

disposição para o diálogo, justamente a faceta mais frágil de Carlos Lacerda (MOTTA, 1999). 

A suspensão temporária de rivalidades antigas, mas ainda sensíveis, em prol de uma causa 

maior (a redemocratização do país), seria lembrada por Alceu Amoroso Lima, Aristóteles 

Drummond e Carlos Castello Branco, como um exemplo de reconciliação, não somente, com 

antigos adversários, mas com o próprio bem da nação. Nas palavras de Amoroso Lima, “sua 

atitude em 1968, tentando congraçar os brasileiros através da aproximação das três forças 

maiores da política civil da época, J.K., J.G. e C.L., teria fornecido ao Brasil uma solução 

condigna para uma revolução desperdiçada” (ATHAYDE, 1977). Embora este tema seja 

explorado com mais profundidade a seguir, podemos adiantar que a narrativa sobre a 

capacidade demonstrada por Carlos Lacerda no sentido de se reconciliar com antigos 

adversários sugere que, para uma parte dos jornalistas, ao invés do conflito, a conciliação 

seria um dos caminhos mais adequados para redemocratizar o país, por isso a lembrança 

positiva sobre a Frente Ampla e a aproximação entre Lacerda, JK e Jango.  Novamente, a 

dimensão conflitiva, característica da trajetória de Carlos Lacerda, é atenuada em função da 

procura tardia de seus antigos adversários, como se esta atitude pudesse significar uma 

conversão aos valores democráticos, quando não o coroamento de um compromisso 

supostamente longevo com tais valores. 

 A oratória, a agressividade e o intelecto aparecem na memória de vários jornalistas 

como marcas registradas de Carlos Lacerda, influenciando diretamente sua performance no 

jornalismo e na política. O temperamento explosivo e a agressividade dos ataques aos 

adversários, no entanto, em alguns casos, foram interpretados pelos jornalistas como um 

fenômeno incontrolável da parte do personagem, a exemplo do artigo de Carlos Castello 

Branco, onde se lê que Lacerda era “[...] um homem que lutava e agredia quase 
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indiscriminadamente mas jamais teve plena consciência dos danos morais que causava. No 

fundo, a  agressão se esgotava, nele, com a palavra” (CASTELLO BRANCO, 1977a). 

Barbosa Lima Sobrinho usa como metáfora a violência da pororoca amazônica, argumentando 

que, a exemplo desse fenômeno natural, talvez Carlos Lacerda não fosse “consciente da 

violência dos golpes com que procurava esmagar os adversários”. O seu “sentido de missão” 

não permitia refletir demoradamente sobre as formas “adequadas” de tratar os adversários do 

momento. Além disso, “as forças da natureza não têm obrigação de possuírem sensibilidade 

ou de respeitarem o talvegue criado para os períodos normais, quando se limitam a refletir o 

encanto das paisagens, namorando as árvores encontradas no seu percurso”. Lima Sobrinho 

adverte que, “por uma questão de temperamento, confesso que não gostava de seu estilo 

pessoal de fazer política. Mas era difícil não admirar a força da inteligência, com que ele 

desabava sobre os adversários, como que para esmagá-los para todo o sempre” (LIMA 

SOBRINHO, 1977).  

A aparente reprovação do conflito permanente se combina com a admiração pela 

inteligência e pelo vigor com que Carlos Lacerda combatia seus oponentes, seja através do 

parlamento, do jornalismo ou de quaisquer outros meios. Porém, por mais que a narrativa de 

Barbosa Lima Sobrinho sublinhe sua desaprovação frente ao estilo político lacerdiano, sua 

crítica é amenizada pela representação do radicalismo adotado pelo personagem como um 

fenômeno “natural”. Ora, se o ataque às instituições e a aposta permanente no conflito 

realizada através do jornalismo se dão de modo “natural”, supõe-se que nada poderia ser feito 

a respeito senão aceitar “as coisas como elas são”. O tom fatalístico da narrativa de Lima 

Sobrinho sugere que, embora o jornalista não se alinhasse ideologicamente com Carlos 

Lacerda, ele compartilhava do pressuposto de que caberia aos jornalistas terem um papel de 

destaque no debate público, mesmo que isso significasse a desestabilização governamental e 

institucional, conforme a linha adotada por Lacerda ao longo da maior parte de sua trajetória.  

Incontrolável para uns, “oito ou oitenta”, para outros, Lacerda conseguiria partir para o 

ataque frontal a seus adversários políticos e, em pouco tempo, “comover-se até às lágrimas, 

imbuído dos melhores sentimentos”. E não só contra os inimigos, conforme registra José 

Costa (1977): 

 

Às vezes, seus companheiros dele discordavam, pois atacava sozinho e 

queria ser defendido em grupo. Quando isso não acontecia, ele os arrasava. 

Ia para a TRIBUNA e fazia o artigo da quarta página descascando. Assim 

aconteceu com muita gente. Gente de quem era amigo e por ser amigo 

atacava e com isso ganhava inimigos. 
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  Lacerda aparece nos depoimentos examinados nesta pesquisa como uma figura central 

na história brasileira, ao menos, desde 1945, quando escrevia para o jornal Correio da Manhã 

e iniciava sua longa trajetória pública na oposição a Getúlio Vargas. Desde então, segundo os 

jornalistas, se manifestaria com vigor cada vez maior a inteligência e a oratória do 

personagem, em sua atuação parlamentar, jornalística, empresarial e/ou literária, assim como 

em longas conversas informais com os amigos. Por outro lado, a perspectiva adversarial 

cultivada por Carlos Lacerda ao longo de sua vida pública produziria resultados permanentes:  

 

Acabar com Lacerda foi, de certa forma, o desejo secreto de todos aqueles 

apanhados pela metralhadora giratória. Uns, por terem sido feridos, outros, 

mais avisados, por terem escapado incólumes, mas de cócoras. Com sua 

personalidade imperial, capaz de apreender um problema em fração de 

segundos, e capaz de destruir a argumentação de um adversário com uma 

simples sucessão de frases, Lacerda percorria sua trajetória fulminante e 

fornecia a impressão de que, pelas suas energias – era capaz de passar uma 

semana em claro para dormir dois dias seguintes depois da bonança e pelo 

seu talento, tornava-se, com o tempo, invulnerável (Jornal do Brasil, 1977a). 

 

  Escritos majoritariamente durante a transição política (segunda metade dos anos 

1970), sob uma conjuntura de incertezas e expectativas de restabelecimento do Estado 

democrático de direito, estes depoimentos realçam qualidades pessoais que se combinam com 

as demandas do momento. A coragem, a inteligência, a oratória, o perdão e a entrega pessoal 

atribuída pelos jornalistas a Carlos Lacerda são dadas como características desejáveis entre 

políticos e jornalistas, por isso a tentativa de perenizar a memória de Carlos Lacerda associada 

a eventos importantes da história carioca e nacional. Com base nas reflexões de Candau (2019 

[1998]), consideramos que os jornalistas compartilharam, principalmente, representações 

semânticas acerca da personalidade de Carlos Lacerda. Embora as representações factuais não 

fossem consensuais, sendo citados eventos distintos em cada depoimento, é possível perceber 

que os jornalistas reconheceram no colega de profissão uma série de qualidades distintivas e 

tomadas como excepcionais. Tais características serviram de alicerce do fenômeno chamado 

de lacerdismo que ganhou projeção a partir de 1954, auge da campanha liderada por Carlos 

Lacerda contra Getúlio Vargas, e se consolidou na primeira metade da década de 1960, 

quando o udenista se tornou governador e candidato à presidência da República.  

Mas antes de conhecer a dimensão propriamente política e ideológica da memória dos 

jornalistas sobre Carlos Lacerda, precisamos olhar para as lembranças acerca do papel 

desempenhado pelo personagem na história do jornalismo brasileiro, sobretudo, a partir de 

1945 e 1949. Como veremos a seguir, Carlos Lacerda era objeto de muita admiração entre os 

seus pares, ocupando um espaço significativo na memória dos jornalistas sobre a 
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modernização dos anos 1950 e o desenvolvimento de um estilo próprio de fazer jornalismo. 

  

 

3.2.2 Perfil jornalístico 

 

 Antes de se destacar como parlamentar e governador pela UDN, Carlos Lacerda 

iniciou sua vida profissional e apareceu publicamente como jornalista. Conforme deixou 

registrado em sua Missão da Imprensa: “Por jornalista fizeram-me político, por jornalista 

elegeram-me, por jornalista renunciei, por jornalista vivo, por jornalista quiseram matar-me 

[...]” (LACERDA, 1950a, p. 8). Carlos Lacerda foi lembrado por vários de seus 

contemporâneos como um jornalista muito talentoso, coresponsável pela formação de uma 

“geração de ouro” e pela modernização da imprensa brasileira. Além disso, ele é citado, 

frequentemente, como um jornalista panfletário ou polemista, em alguns depoimentos, 

inclusive, aparecendo enquanto o último panfletário de sua geração. Na condição de colunista 

do Correio da Manhã e, posteriormente, diretor da Tribuna da Imprensa, ele também é 

lembrado por participar de acontecimentos importantes na história do país, a exemplo da 

derrubada do Estado Novo e da campanha contra o segundo governo Vargas. 

Consequentemente, a trajetória de Carlos Lacerda pelo jornalismo é associada a sua trajetória 

política e aos principais conflitos que vivenciou em sua vida pública. É justamente por isso 

que precisamos examinar a memória dos jornalistas sobre o seu colega de profissão que 

escreveu milhares de crônicas, reportagens e artigos durante mais de 45 anos.  

 Segundo Candau (2019 [1988], p. 35, 39), o grupo social pode compartilhar os 

mesmos marcos do passado, mas não, necessariamente, opiniões idênticas sobre eles. Mesmo 

nas memórias coletivas sempre há espaço para diferentes pontos de vista ou para uma 

pluralidade de sensibilidades e afinidades entre os membros do grupo. Por exemplo, uma 

coisa é dizer que Carlos Lacerda foi jornalista (representação factual), outra coisa é afirmar 

que ele foi um jornalista brilhante, um dos melhores de seu tempo (representação semântica). 

Enquanto no primeiro caso estamos lidando com fatos indiscutíveis, no segundo, trata-se de 

opiniões pessoais sobre o personagem e a sua experiência de vida. E é justamente no campo 

das representações semânticas que se torna mais difícil e improvável provar o 

compartilhamento da memória. Todavia, encontramos evidências de um compartilhamento 

significativo de lembranças a respeito da trajetória de Carlos Lacerda pelo jornalismo.  
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 Nos depoimentos de Hermano Alves (1977), José Costa (1977), Alberto Dines
40

 

(1977; 2009), Murilo Melo Filho
41

 (1977; 2008), Alves Pinheiro
42

 (1977), Stefan Baciu
43

 

(1982), Walter Cunto ([1985] apud MAGALHÃES, 1993), Zuenir Ventura
44

 (2008), 

Guimarães Padilha
45

 (2009), Ely Azeredo
46

 (2009) e Maurício Azêdo
47

 (2009), Carlos 

Lacerda aparece como um professor de jornalismo que formou toda uma geração de grandes 

profissionais na década de 1950 quando esteve na direção da Tribuna da Imprensa. Mais 

velho do que a maioria dos funcionários da Tribuna, com larga experiência em reportagem e 

na direção do curso de jornalismo oferecido pela PUC-Rio, Lacerda aproveitaria as horas 

vagas para ensinar seus colegas de profissão truques relativos a escrita dos textos, definindo 

normas técnicas tanto para a produção de notícias quanto de artigos e editoriais. Assim, o 

diretor da Tribuna da Imprensa foi lembrado, por vários jornalistas, também como um 

modernizador da imprensa.  

 A memória dos jornalistas sobre Carlos Lacerda se alinha perfeitamente à discussão 

proposta por Afonso Albuquerque (2008a) acerca do mito da modernização do jornalismo 

brasileiro. Em seu entendimento, o mito da modernização foi criado valendo-se da eleição de 

personagens divididos em três categorias: 

 

Em primeiro lugar se situam os seus predecessores, isto é, os jornalistas que 

atuavam no período anterior da reforma, cujo modo de atuação foi afetado 

por ela. Em segundo lugar encontram-se os criadores, os protagonistas da 

reforma, cuja intervenção teria modificado irreversivelmente o jornalismo 

brasileiro. Um terceiro conjunto de personagens corresponde às criaturas da 

reforma, ou seja, o novo tipo de jornalistas que surgiu como resultado dela 

(ALBUQUERQUE, 2008a, p. 98). 

 

 Os predecessores não aparecem nos depoimentos analisados nesta pesquisa, mas 

podem ser identificados, de modo genérico, nas críticas que Carlos Lacerda fez ao jornalismo 

praticado até o final da década de 1940, apresentadas no segundo capítulo deste trabalho. 

                                                             
40

 Alberto Dines teve passagem por diversos periódicos, atuando na Tribuna da Imprensa no início da década de 

1960, quando o Jornal do Brasil esteve à frente do jornal.  
41

 Murilo Melo Filho foi chefe da seção de política na Tribuna da Imprensa, entre os anos de 1951 a 1959.  
42

 Alves Pinheiro trabalhou com Carlos Lacerda na redação do diário matutino A Nação, no início da década de 

1930. Foi convidado para trabalhar na direção de reportagem da Tribuna da Imprensa, mas optou por 

permanecer em O Globo, sem, contudo, perder contato com Carlos Lacerda. 
43

 De origem romena, Stefan Baciu chegou ao Rio de Janeiro em 1949, ingressando na Tribuna da Imprensa 

através de Murilo Miranda e Carlos Castello Branco, se tornando responsável pela editoria internacional.   
44

 Zuenir Ventura ingressou no jornalismo sendo arquivista da Tribuna da Imprensa no início da década de 1950. 
45

 Guimarães Padilha chegou na Tribuna da Imprensa em 1959, assumindo a direção do jornal nos períodos em 

que Hélio Fernandes permaneceu preso durante a ditadura militar. 
46

 Jornalista e crítico de cinema, Ely Azeredo atuou na Tribuna da Imprensa entre 1953 e 1969. 
47

 Maurício Azêdo trabalhou em diversos veículos, tais como: Jornal do Commercio, Diário Carioca, Jornal do 

Brasil, Última Hora, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, entre outros. Militou por partidos de esquerda e 

contra a ditadura militar, ocupando a presidência da ABI entre os anos de 2004 e 2013. 
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Entre os criadores, Carlos Lacerda é citado frequentemente, inserido em um rol de jornalistas 

responsáveis pelas reformas, a exemplo de Pompeu de Sousa (Diário Carioca), Samuel 

Wainer (Última Hora), Odylo Costa Filho (Jornal do Brasil), entre outros. Ao dirigir a 

Tribuna da Imprensa desde a sua criação, em 27 de dezembro de 1949, até finais de 1960, 

quando assumiu o governo do estado da Guanabara, Carlos Lacerda teria formado uma 

geração de jornalistas excepcionais que difundiram as novas técnicas por outros veículos. As 

criaturas, isto é, os jornalistas formados segundo os novos padrões profissionais, são citados 

como se representassem a prova viva de que a Tribuna da Imprensa supostamente rompeu, 

definitivamente, com práticas anteriores marcadas pelo amadorismo, pela ausência de 

checagem das fontes, pelo partidarismo, entre outras características. 

 José Costa (1977) lembra que Carlos Lacerda fazia duas recomendações: 1) não 

confiar na memória e 2) provar o que se escreve. Para seguir a primeira recomendação, o 

então “professor” de jornalismo solicitava que seus “alunos” sempre carregassem consigo 

papel e lápis, não deixando de anotar tudo o que considerassem importante. Em relação ao 

segundo ponto, Lacerda aconselhava os jornalistas a “sempre se munir de documentação para 

que o que fosse publicado pudesse ser devidamente provado, se necessário”. O problema é 

que “esta última regra, nem sempre por ele seguida, algumas vezes lhe trouxe complicações 

mas, ainda assim, para os que com ele trabalhavam, era uma ordem que dava sempre, 

respeitando o princípio de que o ônus da prova cabe ao acusador e não ao acusado”.  

 A desobediência às orientações que o próprio Carlos Lacerda transmitia para os 

colaboradores da Tribuna da Imprensa merece uma pequena indicação no depoimento de José 

Costa (1977), como podemos perceber. O que não é lembrado pelo jornalista é que a criação 

de fatos políticos, de preferência, polêmicos, era mais importante para Lacerda do que as 

normas do jornalismo “moderno”. Casos como a Carta Brandi, que depois foi provada a sua 

falta de veracidade, ou da divulgação do código secreto do Itamaraty e da denúncia do 

chamado pacto ABC, demonstram que o diretor da Tribuna da Imprensa submetia o 

jornalismo à lógica do conflito político, buscando sempre que possível desestabilizar as 

instituições e os governos. O fato de vários jornalistas contemporâneos de Carlos Lacerda 

atenuarem a importância destas práticas indica certa conivência com o estilo adotado por 

Lacerda e os limites da objetividade jornalística que teria marcado, segundo a memória destes 

personagens, as transformações pelas quais passou o jornalismo nos anos 1950.  

 Em outro depoimento, Alberto Dines (1977) situa Carlos Lacerda como um dos 

“verdadeiros revolucionários da imprensa brasileira”, ao lado de Samuel Wainer, Pompeu de 

Souza, Odylo Costa Filho e Claudio Abramo, que, em conjunto, “traçaram com o seu 
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desempenho profissional o caminho do jornalismo brasileiro contemporâneo”. Partindo de 

uma leitura romântica sobre a década de 1950, tempo em que supostamente ocorreu a grande 

ruptura da história do jornalismo brasileiro, Dines afirma que a Tribuna da Imprensa é um 

dos “jornais que modernizaram a imprensa brasileira até então funcionando nos padrões do 

princípio do século”. Por mais que o jornal de Lacerda se destacasse por suas campanhas 

políticas, para Dines, ele “não foi apenas um jornal de arrazadoras cruzadas e de jornalismo 

investigativo. Foi sempre um veículo voltado às coisas da cultura e da cidade” (DINES, 

1977). Ainda segundo Dines, a riqueza de conteúdo informativo e opinativo seria 

consequência da formação de: 

 

[...] profissionais do maior gabarito que por sua vez irradiaram sua 

experiência para outras publicações. Carlos Castello Branco, hoje o mais 

importante colunista político, Nilson Viana (hoje correspondente de ‘O 

Estado’, na Inglaterra), Carlos Lemos (hoje superintendente da Rádio Jornal 

do Brasil e um dos responsáveis pelo sucesso do ‘Jornal do Brasil’) Luiz 

Lobo (hoje na TV-Educativa do Rio e escrevendo nas melhores publicações 

do país), Hilcar Leite (hoje chefe de circulação de ‘O Dia’, Rio), Zuenir 

Ventura (hoje na ‘Veja’), Itamar de Freitas (produtor do ‘Fantástico’) e 

Carlos Leonam (hoje fazendo a coluna ‘Carlos Swan’ em ‘O Globo’) – estes 

são apenas alguns dos nomes de um vasto plantel que passaram pelo 

estraçalhante e estimulante convívio profissional com Lacerda (DINES, 

1977). 

  

 Em outro depoimento de um antigo colega de trabalho de Carlos Lacerda na Tribuna 

da Imprensa, ele é lembrado como “[...] um inesquecível professor de jornalismo. Exigente e 

rigoroso, queria sempre o melhor. Corrigia, advertia, ensinava”. Nas palavras de Murilo Melo 

Filho, Lacerda teve “[...] sob seu comando e liderança, o que havia de melhor e de mais 

idealista naquela geração de jornalistas brasileiros”, seja de profissionais que já estavam em 

ascensão, seja daqueles que iniciavam sua carreira (MELO FILHO, 1977).  

 Mas Carlos Lacerda não é lembrado e elogiado apenas por sua atuação jornalística à 

frente da Tribuna da Imprensa. No relato de Alves Pinheiro (1977), Lacerda é citado 

enquanto membro de uma geração de futuros ‘astros’ e “grandes profissionais” que atuavam 

na redação do jornal A Nação na década de 1930, onde se encontravam Hélio Viana e 

Evandro Lins e Silva, e já “amadurecidos na profissão”: Eloy Fontes, Nóbrega da Cunha, 

Horácio Cartier, Peregrino, Povina e Barros Vidal, tendo Azevedo Amaral como chefe de 

redação. 

 Para Baciu, a imprensa carioca dos anos 1950 “[...] era uma das mais dinâmicas e 

originais, não só do Brasil, mas de toda a América Latina” (BACIU, 1982, p. 39). A frente da 

Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda se destacaria pelos ensinamentos sobre como “[...] 
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‘escrever bem’, sempre evitando lugares-comuns e frases feitas, como ‘voraz incêndio’, ‘feroz 

leão’ ou ‘pequena multidão’. ‘Se é multidão’, argumentava ele, de lápis em punho e com um 

sorriso irônico nos lábios, ‘então não pode ser pequena’”. O diretor daquele jornal seria um 

professor dedicado, como também “[...] um dos grandes jornalistas não só do Brasil, mas da 

América Latina” (BACIU, 1982, p. 58).  

 No depoimento do antigo colega de trabalho de Carlos Lacerda, responsável pela 

editoria internacional, a caracterização do que julgava ser um grande jornalista parece restrita 

a pequenos truques ortográficos, particularmente, evitando-se argumentações redundantes. 

Por mais que Lacerda fosse o diretor da Tribuna da Imprensa, não se espera, na perspectiva 

de Baciu (1982) e de outros antigos funcionários do jornal carioca, que Carlos Lacerda 

possuísse um conhecimento amplo sobre os vários domínios da produção de um periódico ou 

mesmo que tivesse competência administrativa. O fato de o diário ter uma das menores 

tiragens do Rio de Janeiro e passar por vários momentos de dificuldade financeira não é 

citado pelos jornalistas que mantém uma lembrança saudosista daqueles tempos. Muito menos 

parece incomodar a Baciu (1982) o caráter autoritário da intervenção de Carlos Lacerda no 

debate público. A oposição radical a Vargas não é situada neste depoimento como um limite 

da liberdade de imprensa, mas sim como um episódio “grandioso” que marcou toda uma 

geração de jornalistas. Em outras palavras, caracterização afetiva e superficial do que seria um 

jornalista renomado e conivência com o desrespeito às normas democráticas.  

 A lembrança sobre o talento jornalístico de Carlos Lacerda e o papel desempenhado 

pela Tribuna da Imprensa na formação de uma geração de profissionais qualificados se 

manteria ao longo de décadas, se manifestando em depoimentos de jornalistas 

contemporâneos daqueles acontecimentos e ainda vivos no início do século XXI. Alberto 

Dines, em depoimento cedido ao CPDOC, lembra Lacerda como “um grande jornalista”. E 

apesar das críticas ao caráter panfletário de sua atuação, para Dines, “[...] a Tribuna da 

Imprensa foi um jornal excepcional, foi um dos jornais que fizeram a virada de qualidade” 

(DINES, 2003, p. 83). 

 Em alguns casos foi questionada a lembrança da Tribuna como um exemplo de jornal 

moderno e objetivo. Nesse sentido, três depoimentos chamaram a nossa atenção. De um lado, 

Samuel Wainer,
48

 proprietário da Última Hora, jornal politicamente antagônico à Tribuna da 

                                                             
48

 Como já foi mencionado nesta pesquisa, Wainer trabalhou com Lacerda na revista Diretrizes e se tornou seu 

amigo pessoal, inclusive, lhe oferecendo apoio nos momentos em que viveu em semiclandestinidade após a 

insurreição de 1935. Porém, a relação entre Wainer e Lacerda se tornou de rivalidade a partir da campanha 

promovida pelo diretor da Tribuna da Imprensa contra a Última Hora, que resultou em prejuízos financeiros 

para Wainer e em sua prisão.  
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Imprensa, lembra que o vespertino de Lacerda era medíocre e só subia suas tiragens em 

momentos de crise política, desprezando tudo o que fosse popular: 

 

O jornal de Lacerda foi sempre um desastre. Sua circulação só subia um 

pouco mais nos momentos de crise, ou quando o dono era preso. A Tribuna 

é bem conhecida, na imprensa brasileira, como um jornal que jamais chegou 

a existir efetivamente. Desde o começo, mostrou um desprezo invencível por 

tudo quanto fosse popular – futebol, por exemplo. Teve, enfim, um mau 

começo e um mau destino. 

[...] a Tribuna da Imprensa não encontrava ressonância, era uma ficção 

jornalística (WAINER, 1987, p. 140). 

 

De outro lado, Luiz Garcia (2008), antigo colaborador da Tribuna da Imprensa, lembra que 

ela possuía um manual de redação adaptado da Associated Press igual ao manual usado no 

Diário Carioca, onde Carlos Lacerda havia trabalhado como repórter freelancer antes de 

fundar o seu próprio periódico. Contudo, o clima político dos anos 1950 e a “força da 

personalidade do Carlos Lacerda” dificultavam a adesão dos jornalistas ao próprio manual, de 

modo que muitos deles precisavam escolher entre “fazer carreira política ou fazer carreira 

literária”. Além disso, e a exemplo de outros veículos, tratava-se de um jornal personalista: 

“A Tribuna da Imprensa era um jornal feito pelo Carlos Lacerda para o Carlos Lacerda”. A 

maneira como a Tribuna se apropriava das técnicas redacionais, a exemplo do lead e do 

sublead, era diferente do que ocorria com o Diário Carioca, onde tudo isso, segundo Garcia, 

ocorria com mais organização. No jornal de Lacerda,  

 

[...] o nosso líder e patrão não dava a menor bola pra isso. Mas, ele não 

escrevia notícias. Ele escrevia um caudal de palavras e tal. Mas nós 

tentávamos impor, eu estava aprendendo a escrever na técnica de lead e 

sublead e tudo. Não era um texto tão bom, tão disciplinado, com um 

envolvimento total do jornal no projeto como era no Diário Carioca. Era a 

mesma linha, mas o nosso era bagunçado. Lá, era uma coisa mais organizada 

(GARCIA, 2008). 

 

 Outro colaborador antigo da Tribuna da Imprensa, Zuenir Ventura (2008), oferece 

uma leitura igualmente complexa sobre o papel desempenhado pelo diário na história do 

jornalismo. Para Ventura, a Tribuna talvez tenha sido um dos primeiros jornais a adotar um 

manual de redação, antecedendo o Diário Carioca. Carlos Lacerda seria rigoroso na 

fiscalização da produção textual de seus colaboradores e metódico em relação ao uso de 

adjetivos e advérbios. “Então, tinha aquela coisa, mulher não é esposa, decúbito frontal não 

existe, enfim, tinha todo um critério muito rigoroso de expurgar a linguagem de todo aquele 

seu aspecto meio supérfluo”. O problema é que, por mais que os “reformadores”, como Carlos 

Lacerda e Pompeu de Souza, advogassem a busca pela objetividade em seus jornais, isso, 
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muitas das vezes, não ocorria na prática, sendo a Tribuna da Imprensa um exemplo disso 

(VENTURA, 2008).  

Para Ventura (2008), a ideologia da objetividade foi um mito que “fez muito mal ao 

jornalismo”, que, nos anos 1950, era vinculado a partidos políticos. Tratava-se de “jornais 

militantes, partidários etc., e se escondiam, digamos, atrás, toda essa carga ideológica atrás de 

uma forma aparentemente objetiva, ou seja, em que o repórter não tinha a menor interferência, 

comprometimento com o texto e tal”. O mito residiria na suposta possibilidade de ser 

totalmente objetivo, de apagar-se diante dos acontecimentos. Ventura rejeita tal entendimento, 

questionando: como seria possível fazer jornalismo objetivo nos anos 1950 se até mesmo os 

donos dos jornais possuíam vínculos íntimos com partidos e/ou com a oposição a governos? 

O caso da Tribuna da Imprensa era sintomático, já que, sendo o jornal de Carlos Lacerda, 

antigetulista visceral, elitista e membro da UDN, principal partido de oposição a Vargas, o 

então presidente da República “[...] só entrava no jornal para ser esculhambado, e eu não 

estou exagerando no termo, você não tinha a menor isenção, a menor objetividade em relação 

a um personagem como esse, um presidente da República e tal” (VENTURA, 2008). 

Mesmo admitindo que a Tribuna da Imprensa não adotava uma postura tão objetiva ao 

cobrir notícias envolvendo o nome de Getúlio Vargas, Ventura (2008) atenua as 

ambivalências daquele jornal e da figura de Carlos Lacerda ao deslocar o problema para o 

contexto. Semelhante à análise de Ana Paula Goulart Ribeiro (2007), para o jornalista, a 

tensão entre informação e opinião seria característica do jornalismo praticado nos anos 1950, 

de modo que Carlos Lacerda não representaria um caso excepcional. Discordamos em parte 

desse argumento que situa o udenista em um lugar comum, como se não houvesse diferenças 

entre a Tribuna da Imprensa e os demais jornais ditos “modernizadores”. Mesmo que ela 

possa ser situada no rol dos “criadores” da imprensa “moderna”, a Tribuna de Carlos Lacerda 

se distinguiu devido ao seu forte elitismo e autoritarismo, desprezando as camadas populares 

e a legalidade democrática. Carlos Lacerda tencionou os limites da liberdade de imprensa 

como nenhum outro jornalista de seu tempo, fazendo pesquisas superficiais e promovendo 

polêmicas desestabilizadoras do sistema político. Advogou para si um poder moderador dos 

conflitos quando, na verdade, agiu muito mais como poder desestabilizador. Nisso ele pode 

ser identificado como a maior expressão dos dilemas pelos quais passou a imprensa no 

período, que reclamava para si a ocupação de um imaginado lugar neutro diante dos conflitos, 

ao mesmo tempo em que os alimentava ou criava.   

 Jornal moderno segundo a memória de vários jornalistas, mas longe de ser apartidário. 

Outra característica presente nos relatos analisados nesta pesquisa, e que se vincula a prática 
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jornalística de Carlos Lacerda, é a identificação do personagem com o jornal e sua utilização 

política constante. O tom personalista da Tribuna aparece com frequência na memória dos 

jornalistas, que lembram as campanhas promovidas pelo vespertino contra o segundo governo 

Vargas e a favor da moralização da administração pública.  

 Segundo Ayrton Baffa - assessor de imprensa do governo Carlos Lacerda - e Gilson 

Rebello – escritor e repórter de O Globo -, sob a direção da Tribuna da Imprensa, “[...] 

Lacerda disparou cerrada campanha contra o ‘mar de lama’ que corria nos porões do Palácio 

do Catete. Sofreu o atentado de Toneleros, Getúlio Vargas se suicidou. Fez, em favor dos 

flagelados do Nordeste, a campanha ‘Ajude seu irmão’” (BAFFA e REBELLO, 1987). Helio 

Fernandes - amigo pessoal de Lacerda e antigo diretor da Tribuna - defende que 1954 foi o 

marco principal da ascensão jornalística e política de Carlos Lacerda: “Foi assim em 1954, a 

sua primeira e grande batalha campal, batalha política e jornalística com a introdução de 

novos métodos de combate”.  E complementa: 

 

Em 1954 foi o primeiro grande momento de Carlos Lacerda. Os anos 

anteriores são anos de formação e de acumulação, embora eu tenha 

defendido sempre que os homens como Carlos Lacerda não se plasmam, não 

se formam, não se constroem, não se edificam: já nasceram prontos, o tempo 

só faz burilá-los e aperfeiçoá-los. Os anos anteriores a 1954, foram de 

elaboração, até insensível ou não pressentida; os anos posteriores a 1954 

foram de realização, consciente, com um furor e um fulgor que o País não 

tinha sequer imaginado, até que ele apareceu. 

Carlos Lacerda fez o 1954 sozinho. Isso é indiscutível (FERNANDES, 

1977). 

  

As campanhas desenvolvidas por iniciativa de Carlos Lacerda sob a Tribuna da 

Imprensa também são lembradas por Flavio Galvão, que menciona o empenho do jornal 

carioca na defesa dos “interesses superiores do País”, tal como: o combate à politicagem, à 

corrupção político-administrativa e à subversão. Além disso, Galvão lembra as campanhas 

“em favor da assistência aos nordestinos e contra a exploração do lenocínio pela própria 

polícia”. Em função destas campanhas, das batalhas que promoveu e dos interesses que 

provocou, Carlos Lacerda teria uma vida turbulenta, sendo alvo de calúnias e vários tipos de 

violência. “Nada, porém, tinha força suficiente para silenciá-lo. Para desespero de corruptos e 

subversivos de todos os naipes, sua voz não se calava” (GALVÃO, 1977a). 

 Além das campanhas, as fontes da presente pesquisa apontam para uma valorização 

significativa da entrevista cedida por José Américo a Carlos Lacerda em 22 de fevereiro de 

1945, quando escrevia reportagens para o Correio da Manhã. Publicada em um momento de 

grande desgaste do Estado Novo, a entrevista de José Américo é lembrada por vários 
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jornalistas como a primeira grande contribuição pública de Carlos Lacerda, propiciando a 

abolição da censura imposta pelo DIP e, em alguns relatos, dando o último golpe na própria 

ditadura estadonovista. Comentamos no primeiro capítulo desta dissertação que, desde o 

início do mês de fevereiro, a censura oficial já não era tão rígida, permitindo a publicação de 

críticas ao regime, incluindo a defesa da reconstitucionalização do Brasil. Porém, sabemos 

que a memória é seletiva e não tem um compromisso com a verdade. Ela é um fenômeno 

vivo, pessoal e afetivo, remetendo mais ao absoluto do que ao relativo (NORA, 1993 [1984]). 

De acordo com outro historiador, “a memória [...] é uma reconstrução psíquica e intelectual 

que acarreta de fato uma representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele 

do indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional” 

(ROUSSO, 2017 [1992], p. 94). Em todo caso, menos do que fazer um trabalho de checagem 

sobre eventuais distorções do passado, buscamos utilizá-las como um problema a ser 

solucionado, sendo um ponto de partida para explicar por que este acontecimento se tornou 

um marco para diversos jornalistas. 

 Segundo Getulio Bittencourt (1977) – colaborador da Folha de S. Paulo, da Gazeta 

Mercantil e da Veja -, a entrevista tomada junto a José Américo “consagrou” Carlos Lacerda, 

furando “pela primeira vez” a censura imposta pelo DIP. Flavio Galvão (1977a) segue a 

mesma interpretação, afirmando que, ao entrevistar José Américo em fevereiro de 1945, 

Carlos Lacerda contribuía para derrubar a censura e o regime estadonovista e “[...] inscrevia 

mais uma vez seu nome na história política do País”. A lembrança do impacto desta entrevista 

sobre a imprensa e as instituições políticas se repete com as mesmas características em vários 

depoimentos, como em: Jornal do Brasil (1977b), Oswaldino Lopes (1977), O Globo
49

 

(1977), Otto Lara Resende
50

 (1977), Guimarães Padilha (2009) e Nilo Dante (2009). 

Contudo, Helio Fernandes deixa registrada uma mudança de interpretação sobre o 

tema. Primeiro ele discorda da relevância atribuída a 1945 na trajetória jornalística de Carlos 

Lacerda, argumentando que a derrubada do Estado Novo “[...] foi a conjugação de muitas 

vontades, foi a reunião de muitas lideranças, foi um trabalho conjunto que irromperia em 

público através de Carlos Lacerda, mas não trazia aquela marca inconfundível de uma 

personalidade que dominaria amplamente o seu tempo e os seus contemporâneos” 

(FERNANDES, 1977). O protagonismo exercido por Lacerda nos meios de comunicação 
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viria somente em 1954, com a campanha antigetulista. Dez anos depois de publicar sua 

memória, porém, Fernandes defenderia que 1945 foi um momento decisivo na trajetória 

jornalística de Carlos Lacerda, pois a entrevista junto a José Américo “[...] acabaria com a 

censura, e levaria à derrubada do Estado Novo”. Esta entrevista desencadearia uma série de 

eventos que culminariam com a volta de eleições diretas para a presidência da República e a 

reconstitucionalização do país, de tal modo que, segundo Fernandes, tratar-se-ia de “[...] um 

dos raros golpes legais da História brasileira” (FERNANDES, 1987). 

Na interpretação de Maurice Halbwachs (2003 [1950]), existe uma relação íntima, 

quase inseparável, entre memórias individuais e memórias coletivas, na medida em que boa 

parte daquilo que lembramos é afetado por lembranças de outras pessoas, sobretudo, de 

pessoas pertencentes a um mesmo grupo social com o qual mantemos afinidades. Em suas 

palavras, 

 

Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer 

que estivesse sozinho, que estivesse refletindo sozinho, pois em pensamento 

eu me situava neste ou naquele grupo [...]. Outras pessoas tiveram essas 

lembranças em comum comigo. Mais do que isso, elas me ajudam a recordá-

las e, para melhor me recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto 

seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois 

experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas das idéias e 

maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas quais 

permaneço em contato com elas (HALBWACHS, 2003 [1950], p. 31). 

 

A mudança de enquadramentos sobre o passado e de atribuição de relevância aos 

acontecimentos pode ser explicada, seguindo essa linha de raciocínio, a partir da busca por 

coerência, unicidade e sentido ao passado lembrado. Ao ajustar sua memória, concordando 

com os demais jornalistas que situam 1945 como o primeiro grande marco na trajetória 

jornalística de Carlos Lacerda, Helio Fernandes poderia estar buscando reforçar a identidade 

do grupo, ou seja, dos jornalistas, e, ao mesmo tempo, a aparência de unicidade e coerência 

atribuída a memória sobre Carlos Lacerda. Por mais que em toda memória coletiva sempre 

exista espaço para pontos de vista particulares, o trabalho de memória nunca é estático, de 

modo que os membros do grupo que compartilham de determinada memória sofrem pressões 

constantes oriundas da história e de outras memórias coletivas, precisando negociar as 

lembranças que vão, de fato, preservar (HALBWACHS, 2003 [1950]),  

 Para finalizar esta análise sobre a memória da trajetória de Carlos Lacerda pelo 

jornalismo, gostaríamos de sublinhar a questão do estilo adotado pelo personagem, segundo 

jornalistas que, em sua grande maioria, foram seus contemporâneos. Como ressaltamos no 

subitem anterior, as representações simbólicas sobre Carlos Lacerda, segundo a perspectiva 
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dos jornalistas, interferiam diretamente sobre a sua performance no jornalismo e em outros 

domínios de sua biografia. Assim, encontramos vários depoimentos que, além de ressaltar o 

suposto talento de Carlos Lacerda para o jornalismo, especialmente, político, identificaram no 

personagem um estilo panfletário ou polemista.  

 Tanto Hermano Alves (1977) quanto Carlos Castello Branco (1978), Paulo Francis
51

 

(1977), Oliveiros Litrento (1977), Pedro Porfírio
52

 (1977), Otto Lara Resende (1977), 

Leonardo Trevisan
53

 (2000), Nelson Lemos
54

 (2009), Nilo Dante (2009) e Guimarães Padilha 

(2009) identificam Carlos Lacerda como um dos grandes panfletários da história do 

jornalismo brasileiro. Segundo Helio Fernandes, Carlos Lacerda “[...] começava suas 

campanhas do nada, partia apenas com a força do talento e da convicção, ia progredindo com 

os elementos que recolhia no fragor das batalhas e chegava sempre a alguma coisa, a algum 

grande resultado, a alguma conquista impressionante” (FERNANDES, 1977). De acordo com 

esta mesma linha interpretativa, o Jornal do Brasil (1977a) afirma que “como polemista 

político era, acima de tudo, destruidor, disparava adjetivos como se tivesse na mão uma 

metralhadora giratória capaz de, numa só fuzilaria, abater o lado dos inimigos e o dos amigos 

[...]”; um retrato sobre o estilo jornalístico de Carlos Lacerda que seria preservado na 

memória do periódico carioca, pelo menos, dez anos após o falecimento de Lacerda (Jornal 

do Brasil, 1987).  Mas é possível que o gênero polemista esteja desaparecido do jornalismo 

tradicional neste início de século XXI, dado que, segundo Fernando Schüller, hoje em dia, 

“[...] nenhum governante perde o sono em função de um artigo de jornal” (SCHÜLER, 2014). 

 Segundo Jacques Wainberg, Jorge Campos e Edelberto Behs (2002), não é o polemista 

quem torna um assunto polêmico. Os temas brotam da sociedade naturalmente, gerando 

repercussões éticas e morais. O polemista, porém, ao perceber a demanda por discussões 

polarizadoras, intervém no debate público, explorando as divergências de opinião na 

sociedade em relação a determinados assuntos (WAINBERG; CAMPOS; BEHS, 2002, p. 

49). O estilo polemista de jornalismo “dedica-se à eternização do conflito”. Ele interpela as 

massas, desafiando o “equilíbrio existente” e tornado o “senso comum absurdo”. Por isso, o 

polemismo costuma explorar os conflitos a partir de uma “dimensão afetiva” (WAINBERG; 

CAMPOS; BEHS, 2002, p. 52). O polemista explora o caráter conflituoso, polarizante e 
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emocional de temas que, até o seu surgimento, eram abordados de modo relativamente 

harmônico ou marginal. Ele provoca o conflito agindo à margem dos textos, “sempre 

embalado por causas de aparência nobre, como que disfarçado de um civismo radical” 

(WAINBERG; CAMPOS; BEHS, 2002, p. 58-59). 

Juarez Bahia (1987)
55

 talvez seja o jornalista que fornece o retrato mais romântico, 

saudosista e sacralizado sobre Carlos Lacerda enquanto membro renomado de uma tradição 

de jornalismo polemista, destacando que a contradição, ao invés de ser uma anomalia, é uma 

característica intrínseca do estilo panfletário e polemista. Em suas palavras, 

 

Os polemistas costumavam ser as estrelas maiores da constelação das idéias 

que forjaram a nação. No passado eles usaram a oralidade e a pena como 

metralhadoras giratórias nas mãos de um guerrilheiro. Essa função 

combativa nunca deixou de ser a sua marca. Mas, houve tempo em que os 

polemistas argumentavam mais que hoje. Pareciam iluminados por um dom 

divino e assumiam, como os santos, uma auréola inesgotável de energia. 

O polemista Carlos Lacerda é desse tempo. A visão que se começa a ter dele 

agora é mais real a partir do horizonte de uma década. Provavelmente o 

último demolidor, não só da sua geração [...] (BAHIA, 1987). 

 

Longe de ser um problema para o jornalismo ou para as instituições políticas, o estilo 

polemista e panfletário assumido por Lacerda seria, ainda segundo Bahia, “[...] a mais 

importante contribuição que deu e pela qual tem o seu lugar na história das idéias deste país” 

(BAHIA, 1987). Novamente, não se faz presente no depoimento de outro jornalista 

contemporâneo de Carlos Lacerda a crítica aos usos políticos que ele fez do jornalismo. A 

capacidade de atrair a atenção do público leitor para temas polêmicos é tida como um valor 

em si mesmo, sendo vista por Juarez Bahia como algo extremamente benéfico para o 

jornalismo brasileiro. Mais do que isso: o polemismo assume no depoimento de Bahia um 

tom divino e carismático, como se fosse um dom extraordinário que poucos jornalistas 

possuíram, a exemplo de Carlos Lacerda. Menos do que questionar seus métodos, caberia, 

ainda de acordo com Bahia, reverenciar o estilo jornalístico lacerdiano e lamentar a sua morte. 

 Alberto Dines (1977) compartilha da mesma lembrança sobre Carlos Lacerda, 

identificando-o como “[...] o último dos panfletários brasileiros, com ele talvez tenha se 

encerrado uma época e um estilo. Se realmente foi o fecho desta escola talvez tenha sido o 

mais brilhante e bem sucedido de todos”. Além disso, o jornalista avalia que o estilo 

panfletário se combinava perfeitamente com as qualidades pessoais assumidas por Carlos 

Lacerda: 
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Uma cultura universal e uma inteligência extraordinária tornavam suas 

tiradas clássicas. Escrevia como falava, era irrespondível. Seus originais, 

revisados três ou quatro vezes, eram indecifráveis na sua ansia perfeccionista 

de linguagem e arrazoado. Seu folego herculeo não admitia sinteses (DINES, 

1977). 

 

 Uma memória mais crítica sobre a performance jornalística de Carlos Lacerda foi 

registrada por seu antigo amigo pessoal e depois grande rival, Samuel Wainer (1987), que 

compartilhou do reconhecimento do estilo polemista adotado por Lacerda em seus textos e 

discursos orais, mas discordou dos testemunhos citados anteriormente nesta pesquisa, 

afirmando que Carlos Lacerda: 

 

[...] não era um grande jornalista, na medida em que desconhecia setores 

vitais da atividade profissional. Gostava de passar horas sentado diante da 

máquina de escrever, datilografando furiosamente, mas nunca se interessou, 

por exemplo, em conhecer por dentro uma oficina. Tampouco sabia cuidar 

de uma primeira página, escolher a melhor foto, retocar uma diagramação. 

De qualquer forma, ele conseguiu forjar uma imagem de grande jornalista 

(WAINER, 1987, p. 138). 

 

 Em narrativas mais recentes, como a de Otavio Frias Filho (2014), sustenta-se que o 

caráter panfletário dos textos publicados por Carlos Lacerda se manifestava no moralismo 

seletivo e em apurações superficiais das informações, “em indícios frágeis e conclusões 

precipitadas”. Nesta lembrança mais distante sobre o jornalismo dos anos 1950, publicada em 

2014, parece ocorrer uma tentativa de legitimação da autoridade jornalística em um contexto 

no qual a grande imprensa começa a perder espaço para outras fontes de informação, a 

exemplo da internet e de aplicativos de mensagem instantânea. Ainda de acordo com as 

palavras de Frias Filho, 

 

Há quem considere o jornalismo dos nossos dias engajado, parcial, faccioso, 

mas a imprensa do século passado não somente incidia nesses atributos, 

como costumava ostentá-los com desenvoltura. As apurações eram mais 

levianas, as reportagens eram opinativas, os jornais tomavam partido 

acintosamente e admitiam pouca ou nenhuma divergência em suas páginas 

(FRIAS FILHO, 2014).  

 

Menos do que avaliar criticamente a performance jornalística de Carlos Lacerda, Frias Filho 

se preocupa, neste artigo, em defender um posicionamento mais objetivo e distanciado das 

paixões políticas para os jornalistas do século XXI, tomando Carlos Lacerda como um 

contraexemplo. Cabe questionar até que ponto a imprensa deste início de século, de fato, 

rompeu com o jornalismo “engajado, parcial, faccioso” dos anos 1950. Embora o jornalismo 

tenha procurado desvincular sua imagem em relação aos partidos políticos, estudos recentes 
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(AZEVEDO, 2017; FERES JÚNIOR, 2017; GOLDSTEIN, 2017; GAGLIARDI, 2018) 

demonstram que esta atividade permanece atravessada pela tensão entre informação e opinião, 

que se reflete no desequilíbrio dos noticiários sobre governos, campanhas eleitorais, 

denúncias de corrupção, entre outros temas correntes. Ao mesmo tempo em que professam 

para si o papel de poder moderador, os veículos de comunicação com maior circulação e força 

empresarial intervém constantemente no debate público, promovendo coberturas 

desequilibradas, buscando agendar os principais temas em debate e enquadrá-los conforme o 

posicionamento de seu grupo diretor. A abordagem conflituosa, polarizadora e simplificadora 

que se manifesta no jornalismo polemista também foi recuperada recentemente, concorrendo 

com a redução da legitimidade das instituições democráticas e a deposição ilegal de 

governantes. 

 Pensamos que o estilo polemista de fazer jornalismo, combinado ao perfil de 

combatente destemido, a disposição para sofrer agressões físicas e, até mesmo, morrer por 

suas convicções, além das campanhas moralizadoras da administração pública, são 

componentes fundamentais do lacerdismo, ou seja, do movimento social e político que deu 

sustentação eleitoral a Carlos Lacerda e que contribuiu para a construção de uma memória 

coletiva a respeito deste personagem. Ao abordar temas polêmicos, a exemplo de casos de 

corrupção envolvendo membros do governo federal, explorando sua dimensão conflitiva e 

adotando uma perspectiva adversarial, Carlos Lacerda lidava com temas em relação aos quais 

havia alto grau de envolvimento emotivo, com questões morais que eram tratadas de modo 

maniqueísta. A polarização entre honestos e corruptos, semelhante ao que podemos observar 

no debate público recente, se desenvolvia e era alimentada pela polêmica. Nesse sentido, a 

perenização do conflito em termos morais servia tanto aos interesses da grande imprensa, que 

via suas tiragens aumentarem vertiginosamente nos momentos de crise, caso da própria 

Tribuna da Imprensa, quanto interessava a Carlos Lacerda, que fidelizava seu público de 

seguidores e simpatizantes, ampliando seu eleitorado conforme recarregava sua “metralhadora 

giratória” contra Getúlio Vargas, Lutero Vargas, Samuel Wainer, Juscelino Kubitschek, 

Leonel Brizola, João Goulart, entre outros adversários.  

 A polêmica manifestada por meio de discursos orais e textos escritos violentos foi uma 

marca registrada do lacerdismo, reconhecida e valorizada por muitos de seus pares na 

imprensa, sem que se refletisse, com algum cuidado, sobre as implicações deste estilo 

jornalístico do ponto de vista das instituições e das normas democráticas. Ainda que alguns 

jornalistas tenham sublinhado que o polemismo e a submissão do jornalismo a interesses 

político-partidários prejudicaram a prática jornalística de Carlos Lacerda e de seus 
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subordinandos na Tribuna da Imprensa, não houve uma preocupação voltada para discutir os 

efeitos do jornalismo de combate sobre a legalidade democrática. Pelo que se infere da 

memória de vários jornalistas, as campanhas moralizadoras tinham valor em si mesmas, ainda 

que isso significasse a suspensão temporária de liberdades, o questionamento do sistema 

eleitoral, da legitimidade das instituições ou a defesa de intervenções militares na política. Por 

mais que a retórica da razão fosse utilizada contra lideranças e eleitores representados como 

irracionais, demagogos e populistas, o jornalismo praticado por Carlos Lacerda tinha na 

paixão, no imediatismo e no personalismo alguns de seus principais ingredientes. Daí que ele 

se tornasse tão populista quanto àquelas lideranças que acusava de serem populistas, a 

exemplo de Getúlio Vargas. O jornalismo não era apenas uma maneira encontrada por Carlos 

Lacerda para ganhar a vida, suprir as despesas materiais de sua família ou exercer qualquer 

vocação. Tratava-se de utilizá-lo para conquistar o poder político. O poder, acompanhado da 

autoridade para tomar decisões globais e vinculantes, foi a maior meta de Carlos Lacerda 

durante a sua vida. O sentido de urgência para a realização de mudanças fundamentava a 

agressividade de seus artigos e editoriais, de maneira que o jornalismo assumia um “sentido 

de missão”. Não somente relatar o que via, como também enquadrar a realidade, 

dramatizando-a, tornando o político um campo de lutas travadas sob uma lógica maximalista 

de soma zero. Tudo ou nada, oito ou oitenta. O político sendo maior que o jornalismo.  

 

 

3.2.3 Perfil político-ideológico 

 

Embora Carlos Lacerda tenha trabalhado como jornalista desde a sua adolescência até 

os últimos momentos de sua vida, com a sua trajetória sendo associada à defesa da liberdade, 

à autonomia da imprensa e a formação de uma “geração de ouro” de “grandes jornalistas”, seu 

nome se enraizou na literatura acadêmica e na memória coletiva, simultaneamente, mais como 

um “demolidor de presidentes”, maior opositor do getulismo e do comunismo, representante 

máximo das classes médias, da pauta moralizante da administração pública, da democracia e 

da liberdade. O combate à corrupção político-administrativa e a subversão, ora comprometido 

com a democracia, ora com o autoritarismo, teria sido um dos traços distintivos de sua vida 

pública, na condição de jornalista, parlamentar, administrador e agitador das classes médias. 

Daí a ambivalência característica de Carlos Lacerda. 

Na análise dos depoimentos de jornalistas que pertenceram, majoritariamente, a 

mesma geração de Carlos Lacerda, acompanhando sua trajetória pelo jornalismo e pela 
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política, surgem lembranças, interpretações, seleções e silenciamentos que incidem tanto 

sobre a memória de Carlos Lacerda quanto à identidade da própria imprensa. Segundo a 

hipótese central desta pesquisa, a memória coletiva sobre Carlos Lacerda entre seus pares na 

imprensa carioca e paulista é marcada por uma tentativa de afirmar a sua dimensão liberal-

democrática e a dos próprios jornais e jornalistas em um período de transição política, a partir 

de uma operação de silenciamento relativo à ambivalência do compromisso de Lacerda e da 

imprensa com as instituições e os valores democráticos.  

No subitem anterior a respeito da memória sobre a trajetória de Carlos Lacerda pelo 

jornalismo, vimos que o personagem foi associado a eventos-chave da história política 

nacional, a exemplo da derrubada do Estado Novo, da oposição ao segundo governo Vargas e 

da “revolução de 1964”. Ao lembrar a participação de Carlos Lacerda nestes acontecimentos, 

os jornalistas não estavam apenas preocupados com a identificação de determinadas ações no 

tempo, mas, principalmente, com a atribuição de sentido a estas ações. O trabalho de 

enquadramento da memória implica numa revisão permanente sobre o passado lembrado, 

revisão esta que se relaciona com demandas do presente e expectativas sobre o futuro 

(HALBWACHS, 2003 [1950]). Assim, aquilo que se deseja eternizar na memória do 

personagem não corresponde somente ao que, de fato, ele fez, deixou de fazer ou defendeu 

ideológica e politicamente, como também aos conflitos envolvendo o próprio grupo social 

empenhado na construção desta memória, no caso, os jornalistas, e ao projeto que eles 

defendem, individual e/ou coletivamente, para o futuro (BARBOSA, 2004).  

Neste subitem, interessa-nos examinar a memória dos jornalistas sobre a trajetória 

política de Carlos Lacerda e suas ambivalências. Quais sentidos foram atribuídos a sua 

trajetória política? Quais lembranças ganharam destaque? Houve silenciamentos? Quais? E 

que tipos de problemas eles evocam? Será que, além de marcos factuais, os jornalistas 

compartilharam opiniões sobre o passado lembrado? Caso contrário, se houve disputas de 

enquadramento da memória de Carlos Lacerda, como podemos compreendê-las?  

Em vários depoimentos, Carlos Lacerda aparece como um personagem que se 

alimentava do conflito político aberto. Imprevisível, contraditório, explosivo. Parlamentar 

dono de uma oratória excepcional, “o maior de seu tempo”, ele teria sido capaz de causar 

admiração até mesmo em seus adversários. Buscou obsessivamente o poder, se dispondo a 

morrer por suas ideias se fosse necessário. Seu maior sonho era se tornar presidente da 

República, mas o sonho virou pesadelo a partir do momento em que o poder político passou a 

ser controlado pelos generais; situação que não deixa de ser paradoxal e sugestiva no que 

tange às ambivalências do personagem. 
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O caráter explosivo da ação política de Carlos Lacerda aparece no depoimento de 

Hermano Alves (1977), que, no lugar da imagem do corvo, representa Lacerda como uma 

“procelária da política brasileira”. Assim como a ave, o tribuno udenista prenunciaria 

tempestades, sendo um “[...] personagem tormentoso e atormentado, [que] não podia viver na 

gaiola do marasmo” (ALVES, 1977, grifo nosso). A associação entre Lacerda e tempestade 

também foi explorada por Carlos Castello Branco, que inclui nesta representação a 

contradição como elemento constituinte de sua trajetória política. Nas palavras do jornalista, 

“tão abrangente foi Carlos Lacerda que ontem deveriam estar hasteadas a meio pau em sua 

honra todas as bandeiras. As bandeiras da Revolução e a da democracia. As bandeiras da 

esquerda e da direita. Ele foi um tumulto, uma tempestade que passou pela História do Brasil 

nos meados do século XX” (CASTELLO BRANCO, 1977a). A radicalidade política usada na 

busca incessante pelo poder contribuiria para que Carlos Lacerda, “um gênio da demolição”, 

adotasse estratégias “equivocadas” em vários momentos, a exemplo de 1965, quando o então 

candidato udenista a sucessão de Castelo Branco na presidência da República fez oposição 

aberta à prorrogação do mandato do primeiro presidente militar após 1964. Na perspectiva de 

Francisco Pedro do Couto, que também trabalhou na Tribuna da Imprensa,  

 

Embora um gênio, contudo, um arrebatador de votos apaixonados, um 

representante indiscutível de 37 por cento do eleitorado que o seguia com 

paixão, Carlos Lacerda foi um mau tático. O poder o fascinava, o atraía, o 

hipnotizava. Foi pela perspectiva de o poder lhe escapar quando julgou ter 

chegado o seu grande momento, em 65, que investiu contra a posse de 

Negrão de Lima e com isso precipitou os acontecimentos e fez desmoronar o 

edifício político em outubro daquele ano. Da crise de 65 surgiu a extinção 

dos antigos partidos, entre eles a UDN, desapareceu o voto direto para a 

presidência da República, consolidou-se a candidatura do general Costa e 

Silva. 

[...] 

Se como ele próprio afirmou no seu último pronunciamento foi um 

personagem contraditório, que inclusive viveu suas próprias contradições, a 

maior de todas estas foi o fato de não saber esperar, tampouco deixar ataque 

sem resposta. Se em 65 espera mais um ano, o da prorrogação do mandato 

do presidente Castelo Branco, a presidência da República em 66 facilmente 

lhe chegarias às mãos (COUTO, 1977). 

 

Para a Folha de S. Paulo (1977), que assim como O Estado de S. Paulo, O Globo e o 

Jornal do Brasil via no golpe de 1964 uma “revolução democrática”, Carlos Lacerda seria um 

dos políticos mais habilidosos de seu tempo, mas condenado ao declínio em função de seu 

temperamento explosivo. Homem de muitas paixões, com “uma fulgurante inteligência e uma 

lucidez vigorosa que encontrou raros paralelos na sufocante atmosfera política nacional”, 

Lacerda teve sua trajetória marcada pelo conflito e “certo idealismo”. Ao invés da política 
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cotidiana, das negociações rotineiras, o antigo governador da Guanabara só teria paixão pela 

política em prol de grandes ideais, no que se estabeleciam seus principais combates. E foi 

justamente por não hesitar envolver-se nestes combates, por mais desfavorável que fosse a sua 

posição e o equilíbrio de forças, que Carlos Lacerda teve seus direitos políticos cassados pelo 

AI-5, em fins de 1968: “Sua cassação foi apenas o registro oficial do encerramento de uma 

carreira condenada já pelo próprio temperamento, já pelo progresso da História” (Folha de S. 

Paulo, 1977). 

Lembrando episódios como: a queda de Getúlio Vargas, em 1945 e 1954, a renúncia 

de Jânio Quadros, em 1961, e a derrubada de João Goulart, em 1964, Barbosa Lima Sobrinho 

registra que “[...] Carlos de Lacerda, sobretudo na tribuna parlamentar, era um virtuose, 

usando um instrumento especial, que dava a impressão de haver sido feito especialmente para 

a sua voz e para a sua inteligência. E também para as suas paixões violentas e exacerbadas”. 

O líder da UDN na Guanabara pode ter obtido algum prestígio e dinheiro com os livros que 

publicou e com seus negócios no meio empresarial, mas o que realmente lhe interessava “[...] 

era o poder político, com que sonhara toda a vida” (LIMA SOBRINHO, 1977). 

Alguns depoimentos sobre Carlos Lacerda são marcados por uma intenção de registrar 

seu nome na memória política nacional como um dos “grandes vultos da nacionalidade”, 

“incansável lutador da causa da liberdade do homem” e da “realização do bem comum”, um 

exemplo para as gerações futuras (O Estado de S. Paulo, 1978). Carlos Lacerda seria um 

personagem central na política brasileira, líder incontestável, homem cuja: 

 

[...] Nação nele reconhecia que a inteligência tocava à genialidade, e 

ninguém poderia negar, seus seguidores ou não, ter sido ele, nas 

controvérsias de seu comportamento político, dos mais bravos lidadores do 

nosso povo, líder que conquistava multidões com seu verbo vigoroso e 

flamejante (O Fluminense, 1977). 

 

O tom mítico em torno da trajetória política de Carlos Lacerda se repete em vários 

outros depoimentos, a exemplo de O.S.F. (1977), que o representa como um dos “mais 

devotados cidadãos” brasileiros, combatente destemido, “o homem de maior vocação política 

de sua geração”, disposto a morrer por suas ideias. A Tribuna da Imprensa (1977) publica 

logo após o falecimento de Carlos Lacerda uma nota igualmente apaixonada, na qual se 

registra que o antigo diretor do jornal “[...] foi o maior orador parlamentar de seu tempo. Ele 

dominou a todos, adversários e correligionários, e quando ele falava, todos, amigos ou 

inimigos sentavam para ouvi-lo” (Tribuna da Imprensa, 1977). Em depoimento mais recente, 

Villas-Boas Corrêa (1998, p. 55 e 57) - que teve uma passagem pela Tribuna, mas atuou 
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durante a maior parte de sua vida profissional no Jornal do Brasil e n’O Estado de S. Paulo - 

lembra que Carlos Lacerda foi o “mais brilhante” deputado do Rio de Janeiro, homem 

acostumado a criar crises em posição de protagonismo. Sempre contra Getúlio Vargas, 

Lacerda marcaria a história política do século XX, nas palavras de Nilo Dante, que sintetiza a 

autoridade carismática lacerdiana na seguinte frase: “Nunca um líder de oposição exerceu 

tamanho fascínio sobre seus seguidores nem alterou de tal forma o curso da História como 

Lacerda” (DANTE, 2009, p. 322-323). 

Pedro do Couto também reconhece o suposto caráter “genial” de Carlos Lacerda, “um 

dos maiores oradores que o parlamento já teve, um administrador excelente no Rio de 

Janeiro”, mas ressalta que “democrata, ele nunca foi” (COUTO, 1998, p. 114-115). Aqui já 

visualizamos uma disputa em torno da memória de Carlos Lacerda, ora lembrado como 

democrata, ora, golpista incorrigível. Pedro do Couto questiona o compromisso de Carlos 

Lacerda com a democracia,
56

 citando vários exemplos nesse sentido: 

 

Em 50 escreveu um artigo dizendo que Getúlio não devia ser 

candidato, se fosse candidato não devia ser eleito, se fosse eleito não 

devia tomar posse, e se tomasse posse não devia chegar ao final do 

governo. Em 55 perdeu a eleição com o Juarez Távora, a quem 

também só apoiou no final, e moveu-se contra a posse de Juscelino, 

criando o conflito de 11 e 21 de novembro. Em 60, venceu. Em 61 não 

queria a posse de João Goulart, cercou o Correio da Manhã, censurou 

a imprensa – botou como censor o Ascendino Leite, a quem depois 

deu um cartório; uma coisa vergonhosa um jornalista como censor, 

uma coisa infame. Depois, em 64, Jango caiu. Em 65 ele foi contra a 

posse do Negrão. Getúlio, Juscelino, Jango e Negrão: quatro. Investiu 

contra o Caselo, terminou criando o conflito do Ato 2, e aí 

desmoronou. Era o candidato da UDN em 66, mas jogou tudo na água 

em 65 e acabou cassado pelo processo. Quer dizer, esse homem, que 

tinha um talento enorme, que era um gênio, de democrata não tinha 

nada. [...] Não tinha limites. [...] Era um homem difícil porque só via o 

caminho dele (COUTO, 1998, p. 114-115). 

 

Mais distante da data de falecimento de Carlos Lacerda, o depoimento de Couto 

(1998) revela um movimento de distanciamento crítico em relação àquele personagem, que 

passou a ser visto como sinônimo de golpismo e instabilidade governamental por parte da 

comunidade jornalística. Muito embora esta crítica não possa ser observada em depoimento 

anterior (COUTO, 1977), nota-se que o antigo colaborador da Tribuna da Imprensa passou a 

condenar os ataques feitos por Carlos Lacerda contra as instituições políticas e as autoridades 

eleitas. A afirmação de que o candidato udenista não tinha nada de democrata surge, portanto, 

                                                             
56 O que ele já havia feito em texto anterior publicado na Tribuna da Imprensa em 23 de maio de 1977, p. 2. 
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num contexto político de consolidação democrática, no qual a intervenção militar parece não 

ter mais espaço, assim como o autoritarismo instrumental. No entanto, eventos posteriores ao 

segundo depoimento de Couto (1998) revelariam que tais práticas ainda não foram totalmente 

abandonadas – mesmo por parte dos jornalistas, que, aliás, foram peça fundamental na eleição 

do primeiro presidente da Nova República, Fernando Collor de Mello (1989), e na deposição 

da presidenta Dilma Rousseff (2016).
57

  

A nostalgia com que se lembra a atuação política de Carlos Lacerda, sobretudo nas 

décadas de 1950 e 1960, vistas como o auge do lacerdismo, é acompanhada, em alguns 

depoimentos, de um tom de lamento pela morte do personagem. O país teria desperdiçado um 

grande líder político e candidato qualificado para o exercício da presidência da República. A 

morte de JK e Jango, em 1976, junto à morte de Lacerda, em 1977, representariam o fim 

definitivo da Frente Ampla e um imenso vazio de lideranças civis no país, percepção esta que 

Ayrton Baffa e Gilson Rebello sustentam como se fosse um consenso dez anos após a morte 

de Lacerda: “Dez anos depois após a sua morte, as opiniões são unânimes: ainda não surgiu 

um político capaz de preencher a lacuna por ele deixada” (BAFFA e REBELLO, 1987). 

Segundo o Jornal do Brasil, em 21 de maio de 1977 morreria um dos últimos grandes líderes 

políticos democratas do país, “um homem que só ocupara cargos para os quais o voto era 

exigência. Submetia-se, portanto, ao teste democrático da vontade popular. Dele pode dizer-se 

que soube vencer e que aprendeu a perder o jogo democrático” (Jornal do Brasil, 1977b). 

Muito embora a trajetória política de Carlos Lacerda não pudesse ser interpretada de 

modo linear, segundo alguns jornalistas, ela seria coerente na defesa da democracia e da 

liberdade contra o getulismo, autoritarismo e o comunismo. A participação na derrubada do 

Estado Novo, na oposição a Vargas em 1954, na “resistência” e na “revolução democrática” 

de 1964 e na Frente Ampla, além da ocupação de cargos para os quais foi eleito 

exclusivamente pelo voto direto seriam os maiores exemplos de seu compromisso 

democrático, citados de modo conjunto ou pontual, por: Jornal do Brasil (1977a; 1977b), 

Hermano Alves (1977), Theophilo de Andrade (1977), Flavio Galvão (1977a), Getulio 

Bittencourt (1977), Ruy Mesquita
58

 (1978), Ayrton Baffa e Gilson Rebello (1987), Sérgio 

Lacerda (1987) e Melchíades Cunha Júnior
59

 (2014).  

                                                             
57

 Sobre a influência da mídia na eleição de Collor de Mello, cf. Lattman-Weltman; Ramos; Carneiro (1994). Em 

relação ao impeachment de Dilma Rousseff, ver Souza (2016) e Santos (2017), entre outros. 
58 Ruy Mesquita, filho de Júlio de Mesquita Filho, conheceu Carlos Lacerda em 1943 se tornando seu amigo 

pessoal desde então. Mesquita apoiou o golpe de 1964 ao lado do pai, mas se afastou dos militares a partir de 

1966. O jornalista, que se tornou responsável pela direção de O Estado de S. Paulo a partir do falecimento de seu 

pai, em 12 de julho de 1969, compartilhava do entendimento de Carlos Lacerda, segundo o qual os militares 

http://lattes.cnpq.br/9765219820910892
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Percebe-se nestes depoimentos uma atenuação do radicalismo e do autoritarismo 

lacerdianos tantas vezes manifestado por meio de seus artigos e editoriais publicados na 

Tribuna da Imprensa. A suposta “coerência” na defesa da democracia ignora ou silencia os 

apelos frequentes à instauração de regimes de exceção, o desrespeito aos resultados eleitorais, 

as conspirações junto a líderes militares, partidários e religiosos. Tudo isso evidencia que, 

para uma parte dos jornalistas, o estilo político e jornalístico de Carlos Lacerda era admirável, 

sem que fosse considerado um problema usar a liberdade de imprensa para atacar a legalidade 

democrática. As ambivalências que caracterizam o liberalismo professado por Carlos Lacerda 

são compartilhadas, portanto, por jornalistas de sua geração, que não viam empecilho ou 

contradição no recurso a violência política quando o propósito fosse combater a corrupção, o 

comunismo ou as esquerdas, em geral. Esse tipo de raciocínio evidencia como era frágil o 

compromisso dos jornalistas com as instituições democráticas, por mais que eles 

naturalizassem a relação entre imprensa, liberalismo e democracia.  

Carlos Castello Branco (1977a) e Carlos Chagas
60

 (1977), por sua vez, ressaltam que a 

oposição à ditadura militar e a formação da Frente Ampla seriam provas da reforma interior 

de Carlos Lacerda relativa a seu compromisso com a democracia. Nesse sentido, muito 

embora o personagem tivesse defendido soluções autoritárias para os conflitos políticos, a 

exemplo da intervenção militar e da ampliação das prerrogativas legislativas do presidente da 

República, imposta pelo braço armado, Carlos Lacerda encerraria sua vida pública, segundo 

Castello Branco e Chagas, convicto de que só a democracia seria legítima enquanto forma de 

organização do poder.  

Voltaremos a este tema em breve, mas, antes disso, é preciso refletir sobre outras 

questões que chamam a atenção nos depoimentos analisados para esta pesquisa. Uma delas, já 

abordada em outros estudos (MOTTA, 1996, 1999, 2001 e 2005; PEREZ, 2005), diz respeito 

à memória do governo da Guanabara, em meio a qual Carlos Lacerda surge na figura do 

administrador competente, realizador de grandes obras, não só o “demolidor de presidentes”. 

Em artigo publicado em 1996, Barcímio Amaral
61

 atribui a Carlos Lacerda “[...] o mérito de 

ter redesenhado o Rio de Janeiro, a ex-capital federal transformada em Estado da Guanabara 

em 1960 [...]”, citando uma série de realizações de seu governo: 

                                                                                                                                                                                              
instalados no aparelho de Estado haviam “traído” os “ideais originais” “liberal-democráticos” da “revolução de 

1964”. 
59

 Melchiades Cunha Júnior foi o autor da proposta que deu origem à série de entrevistas cedidas por Carlos 

Lacerda a repórteres do Jornal da Tarde em 1977, reunidas no livro Depoimento (LACERDA, 1978). 
60 Carlos Chagas foi professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), secretário de imprensa do governador 

Negrão de Lima e colaborador de O Globo, O Estado de S. Paulo e TV Manchete. 
61

 Barcímio Amaral atuou em O Globo e Jornal do Brasil, além de lecionar na Universidade Federal Fluminense.  
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Em quatro anos e meio de governo, Lacerda construiu 274 escolas, ou 1.555 

salas de aula (o déficit educacional foi zerado no terceiro de administração). 

Ainda na área da Educação e cultura, criou a Sala Cecília Meirelles (batizada 

em homenagem à poeta, mãe da atriz Maria Fernanda, por quem foi 

apaixonado) e o Museu da Imagem e do Som e reformou o Teatro 

Municipal. 

No âmbito administrativo, criou as regiões administrativas tal como elas 

funcionam hoje, como subprefeituras, para descentralizar o Governo. Na 

área de infra-estrutura e saneamento, implantou 600 quilômetros de esgotos. 

E, obra das obras, construiu a Adutora do Guandu, que acabou com o 

problema de abastecimento dágua. No setor de saúde, iniciou a construção 

do Hospital Souza Aguiar. 

Na área urbana e viária, construiu os 2.720 metros de Túnel Rebouças, 

ligando de vez a Zona Norte à Zona Sul. e o Túnel Major Rubem Vaz, em 

Copacabana (homenagem ao oficial da Aeronáutica que servia como 

segurança e foi assassinado no famoso atentado da Toneleros, que deu início 

ao fim do Governo Vargas, em 1954). Terminou o Túnel Santa Bárbara, 

outra ligação Norte-Sul. Construiu os trevos das Margaridas e Faria-Timbó. 

Deixou traçada as linhas vermelhas e Amarelas, a primeira construída por 

Leonel Brizola e a segunda em construção pelo prefeito César Maia. Iniciou 

a construção da Avenida Radial Oeste. Construiu o Aterro e o Parque do 

Flamengo - 1,2 milhão de metros quadrados, o maior parque urbano do 

mundo - batizado com seu nome em 1988, 11 anos depois de sua morte aos 

63 anos (AMARAL, 1996). 

 

Após lembrar o fracasso da política de remoção de favelas e as denúncias sobre o 

assassinato de mendigos durante a sua administração, o jornalista sublinha que o saldo final 

do governo foi extremamente positivo, motivo pelo qual Carlos Lacerda recebia elogios de 

diversos prefeitos e candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro em 1996 (AMARAL, 1996).  

Outros depoimentos citam o governo Lacerda como sendo: “[...] marcado pelo 

dinamismo voltado para obras públicas, que legou às dúzias a seus sucessores, e de 

estruturação administrativa, que resultou na criação e consolidação de inúmeros órgãos [...]” 

(Jornal do Brasil, 1977b); a prova viva de que Lacerda também sabia construir 

(MOTELLO,
62

 1977; 1978; O Estado de S. Paulo, 1984; MELO FILHO, 2008); um exemplo 

de “[...] eficiência administrativa, depois imitado em quase todos os estados da federação 

[...]”, nas palavras de Sérgio Lacerda, filho de Carlos Lacerda e jornalista (LACERDA, 1987); 

e “[...] um dos maiores [...] que o Rio de Janeiro tem conhecimento na sua história [...]” 

(MENDES,
63

 1989). 

Para vários contemporâneos, o governo da Guanabara se destacou por suas 

realizações, pelo investimento maciço em infraestrutura, educação e na modernização da 

                                                             
62

 Josué Montello foi amigo pessoal de Carlos Lacerda, sendo convidado por ele para integrar o Conselho 

Editorial da Nova Fronteira. Montello foi eleito para a Academia Brasileira de Letras no mesmo ano em que 

ingressou no Jornal do Brasil (1954), permanecendo no diário carioca até 1990.  
63 Repórter responsável pela seção “Falecimentos” de O Estado de S. Paulo. 



115 
 

administração pública. Além disso, ganha destaque nesta memória a onipresença de Carlos 

Lacerda nas secretarias de governo, conforme o depoimento de Walter Cunto: 

 

Há uma coisa que a gente deve deixar registrado: a presença do governador 

em todos os setores do governo: educação, saúde, obras. Ele foi praticamente 

o seu secretário de obras, estava permanentemente cobrando e 

permanentemente visitando as obras, tanto as viárias como as de saúde, as de 

educação, etc. Eu me lembro até que, depois da inaugurar uma escola, 

conversando com os jornalistas, reclamava que os jornais não davam mais 

notícias sobre inauguração de escolas. Então, repórter disse-lhe que a coisa 

se tornara de tal forma rotina, que não era mais notícia. Mas essa presença, a 

meu ver, foi o grande trunfo do governo. Alguma coisa que realmente 

manteve a unidade da administração foram as reuniões do secretariado. 

Raramente deixava de haver uma reunião semanal, a não ser quando 

acontecia alguma coisa muito grave e o governador não estivesse presente. 

Essas reuniões mantiveram o governo coeso (CUNTO, [1985] apud 

MAGALHÃES, 1993, p. 124). 

 

 A imagem do trabalhador incansável e do indivíduo que conquistou posições de poder 

exclusivamente pela via democrática e devido a seu mérito ganha relevo na lembrança de 

Walter Cunto. O mérito e o trabalho, elementos-chave no discurso meritocrático liberal, 

surgem como matéria prima do lacerdismo, expressão do carisma que Carlos Lacerda 

desenvolveu junto às classes médias. Para estes segmentos sociais, muito embora, na prática, 

não se abra mão do gozo de privilégios herdados e/ou oferecidos pelo Estado por meio de 

relações clientelistas, o esforço individual permanece sendo representado como um princípio 

e um valor fundamentais, associado à liberdade do indivíduo e a sua plena realização. Assim, 

para uma parte dos jornalistas, que se situam, majoritariamente, em faixas das classes médias, 

a imagem do governador onipresente, que incentiva os membros de seu governo e da 

burocracia pública através de seu exemplo pessoal, se torna uma característica significativa do 

lacerdismo e da razão pela qual se nutriu uma memória política positiva sobre o seu governo 

durante várias décadas (PEREZ, 2005). 

Dito isso, vamos retomar a discussão sobre as ambivalências constitutivas da trajetória 

política de Carlos Lacerda e que aparecem, em maior ou menor medida, na memória dos 

jornalistas. Existem dois conflitos principais na memória política sobre Carlos Lacerda: 1) um 

estabelecido entre democracia e autoritarismo; e 2) outro relacionado à tensão entre o 

temperamento explosivo de Carlos Lacerda e a sua capacidade para a reconciliação com 

antigos adversários. A discussão sobre o segundo aspecto já foi iniciada no subitem anterior. 

Ao tomar a iniciativa de procurar antigos rivais (Kubitschek e Goulart, assim como Quadros, 

que recusou a proposta) com o fim de organizar uma frente de oposição à ditadura militar, 

incorporando os mais variados matizes ideológicos e variadas frações de classe, Lacerda 



116 
 

estaria demonstrando, segundo vários jornalistas, que, apesar de seu radicalismo, ele 

conseguiria suspender antigas rivalidades pessoais em prol de “causas maiores”, a exemplo da 

redemocratização do país. A Frente Ampla seria, para este grupo, o auge do lacerdismo, a 

prova de que Lacerda não era um mero “demolidor de presidentes”, como também um líder 

pragmático e capaz de negociar com atores políticos de outros quadrantes ideológicos, tal 

como argumentam: Carlos Castello Branco (1977a; 1977b), Helio Alencar Monteiro (1977), 

Carlos Chagas (1977), Walter Cunto ([1985] apud MAGALHÃES, 1993), Ayrton Baffa e 

Gilson Rebello (1987), Sérgio Lacerda (1987) e Melchiádes Cunha Júnior (2014).  

Cabe fazer uma ressalva quanto a esse ponto. Carlos Lacerda era o único líder da 

Frente Ampla em pleno gozo de seus direitos políticos, aparecendo, em 1964-1965, como 

uma das principais opções do eleitorado brasileiro para concorrer a uma vaga na presidência 

da República. Além disso, Lacerda tinha o apoio informal do presidente Castelo Branco, que 

se identificava como lacerdista, pedindo paciência para o candidato udenista. Nessas 

condições, menos do que um sinal de humildade e predisposição para se reconciliar com 

antigos adversários, pensamos que a decisão de participar da Frente Ampla foi tomada porque 

Carlos Lacerda via nesse movimento a última oportunidade de ocupar a presidência da 

República, inclusive, em função de ter percebido que o poder militar estava em vias de se 

institucionalizar. Eram interesses pessoais que norteavam a sua postura tática, e não os 

“interesses da nação”, por mais importante que fosse a redemocratização do país. Se o “bem 

coletivo” fosse tão importante, os jornalistas poderiam ser mais críticos em relação à ruptura 

institucional de 1964 e às medidas repressivas que foram adotadas desde o início do governo 

castelista. Mas não foram.   

Por outro lado, a ênfase na aliança momentânea com JK e Jango é substituída pela 

crítica à oposição aberta ao regime militar. Para uma parte dos jornalistas, não seria o 

momento de agredir os governos militares, até porque Lacerda era bem visto por Castelo 

Branco e cotado para ser o seu sucessor. Nesta perspectiva, se o então candidato da UDN 

fosse paciente, poderia ter colhido os frutos de 1964. Caberia a ele dosar suas críticas a 

política econômica do governo e esperar o momento da abertura política, que, conforme se 

acreditava, seria iniciada muito em breve pelos próprios militares. Contudo, tal iniciativa 

demorou mais do que antigos apoiadores do golpe de Estado desejavam, sendo acompanhada 

da introdução de novos recursos e dispositivos excepcionais. A morte de Lacerda 

representaria a culminância do “desvio revolucionário” com os “ideais originais” “liberal-

democráticos” do movimento que depôs João Goulart da presidência da República. E aqui nós 

retomamos a reflexão sobre o primeiro ponto destacado no parágrafo anterior: o pêndulo entre 
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democracia e autoritarismo, que volta e meia se manifestou nas ações assumidas por Carlos 

Lacerda, seja por meio de sua trajetória pelo jornalismo ou pelas instituições políticas. Mais 

do que isso: uma ambivalência que remete à própria memória e identidade da imprensa 

brasileira, e que discutiremos no item a seguir.  

 Para uma parte dos jornalistas, Carlos Lacerda representaria a última esperança de 

recuperar os “ideais originais” da “democracia autêntica”
64

 que estava sob a ameaça da 

corrupção, do populismo e do comunismo. Não é por outra razão que Helio Fernandes situa o 

auge do lacerdismo entre 1954 e 1964: período que corresponde à derrubada de três 

presidentes por iniciativa de Carlos Lacerda: Vargas, em 1954; Quadros, em 1961; e Goulart, 

em 1964 – muito embora, neste último caso, a responsabilidade de Lacerda seja lembrada 

como se significasse uma contribuição indireta, não sendo elemento decisivo para o golpe de 

Estado. Seja como for, encontramos diversos indícios de que a memória dos jornalistas sobre 

Carlos Lacerda oscila, frequentemente, entre a sua associação com a democracia e o 

autoritarismo.  

 Flavio Galvão (1977b) lembra que Lacerda teve uma contribuição significativa com a 

“revolução de 1964”, que foi desvirtuada de sua inspiração “liberal-democrática”. Na 

verdade, desde 1945, Carlo Lacerda teria ajudado a promover a democratização do país, 

sendo corresponsável (1945) ou protagonista da derrubada de Vargas (1954), “arauto da 

moralidade”, “paladino da democracia e da liberdade” e opositor inveterado do comunismo. 

Após registrar que o golpe de Estado de 1964 possuiu caráter preventivo contra as incursões 

de Jango, “dominado pela esquerda totalitária e pelos corruptos”, Galvão argumenta que 

Lacerda era o único civil cotado para ser líder do movimento de 1964: “[...] os 

revolucionários de 1964, tanto os civis como os militares, viam em Carlos Lacerda um dos 

chefes principais do movimento, o único, efetivamente, dentre os políticos em condições de 

vir a ser convocado para a chefia da Nação”. No entanto, o então candidato à sucessão de 

Castelo Branco foi marginalizado pelos chefes militares. A “revolução” sofreu “distorções 

fundamentais”, colocando, não só Lacerda, como também O Estado de S. Paulo sob “[...] 

censura, por largo tempo, embora tivesse sido, na frase atribuída ao próprio marechal Castello 

Branco, o arauto e o ariete da Revolução” (GALVÃO, 1977b). 

 Como o leitor poderá perceber, para uma parte dos jornalistas, a ruptura institucional 

de 1964 não foi vista como um sintoma da fragilidade do compromisso da imprensa e das 

                                                             
64 A concepção de Carlos Lacerda sobre o conceito de democracia e sua aplicação na experiência brasileira foi 

discutida por Jorge Chaloub (2015) e exposta pelo próprio personagem em dois livros principais: O Poder das 

Idéias (LACERDA, 1962) e Palavras e Ação (LACERDA, 1965). 
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elites políticas e militares com os princípios, normas e instituições democráticas. Pelo 

contrário, 1964 é lembrado como um momento de ampla aglutinação de forças em prol da 

proteção da democracia contra fatores desestabilizadores, entre os quais a ameaça vermelha 

(comunista) é apontada como a principal (MOTTA, 2000). O ponto de ruptura seria 1968, 

quando do fechamento mais drástico dos canais de participação política, com a promulgação 

do AI-5. O ano de 1968 equivaleria ao momento em que se realizou o “desvio” do processo 

“revolucionário” inaugurado em 1964. E esse “desvio” seria decisivo para a trajetória política 

de Carlos Lacerda, particularmente, contribuindo com o fim de suas expectativas de assumir a 

presidência da República, no que recebia apoio de segmentos amplos das classes médias, 

incluindo jornalistas que o admiravam.  

Para o Jornal do Brasil (1977b), a mágoa de Carlos Lacerda com os propósitos 

“originais” da Revolução de 1930 seria idêntica àquela sentida após 1964, associada ao “rumo 

diverso do compromisso original”. Os já citados Ayrton Baffa e Gilson Rebello (1987) 

argumentam que Lacerda “começou a morrer em 68, quando [...] foi cassado por uma 

revolução que se perdeu e que não teria existido sem ele”. Na interpretação de Oliveiros 

Litrento (1977), Carlos Lacerda encarnaria como ninguém o ideal de “democracia orgânica”, 

tal como era concebida pelos militares que assumiram o poder em 1964. O udenista seria seu 

“líder inconteste”, apesar de ser apeado dos espaços decisórios. Ruy Mesquita (1978) 

complementa este raciocínio, sublinhando que, embora não tenha conspirado contra João 

Goulart, Lacerda “foi o maior líder civil da revolução” de 1964 devido a sua atuação a frente 

do governo da Guanabara.
65

 

A mescla entre liberalismo e autoritarismo, no que se tinha um compromisso frágil 

com a democracia, foi reconhecida por alguns jornalistas, indicando o caráter fragmentado da 

memória política sobre Carlos Lacerda neste grupo profissional. De todo modo, esta 

percepção só se tornou mais difundida em depoimentos recentes, publicados, principalmente, 

no início dos anos 2000. Dilson Ribeiro (2009), que também atuou na Tribuna da Imprensa, é 

taxativo ao afirmar que Carlos Lacerda ajudou a instaurar o mesmo regime que liquidou sua 

carreira política e seu sonho de se tornar presidente da República, concluindo que o líder da 

Frente Ampla jamais deveria ter usado suas capacidades para defender regimes de exceção, 

como fez ao longo de sua vida pública. Reinaldo Azevedo (2010), colunista da Folha de S. 

Paulo e autodenominado liberal, um ano depois, lembraria, em resposta um texto de Elio 

Gaspari, que “[...] o problema de Carlos Lacerda não era a bandeira da moralidade ou a 

                                                             
65 Embora tenha sido publicado em O Estado de S. Paulo em 1978, o texto é assinado pelo autor em 12 de agosto 

de 1977. 
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denúncia da roubalheira. O problema de Carlos Lacerda era o golpismo”. Otavio Frias Filho  

(2014) segue por uma linha de raciocínio semelhante, realçando o compromisso frágil do 

personagem com a legalidade democrática. Além de citar os pedidos feitos por Lacerda para a 

instauração de regimes de exceção, em 1950 e 1955, lembra que “Lacerda, claro, não se 

convertera ao legalismo, mas temia que [...] uma ditadura militar compelisse ao adiamento da 

eleição de 65, frustrando seu acesso ao prêmio tão cobiçado quando este já parecia ao alcance 

da mão” (FRIAS FILHO, 2014). 

Ao iniciar esta pesquisa, partíamos de uma hipótese segundo a qual a memória dos 

jornalistas buscaria afirmar o compromisso de Carlos Lacerda com as normas, valores e 

instituições democráticas. Acreditávamos que a associação entre lacerdismo e golpismo ou 

autoritarismo equivaleria a um ponto de vista residual entre os jornalistas. A valorização das 

campanhas promovidas por Carlos Lacerda em prol da moralização da administração pública, 

suas denúncias de corrupção envolvendo membros de governo e da burocracia estatal, além 

do legado de seu governo na Guanabara, em conjunto, sugeriam que a associação exclusiva 

entre o personagem e a defesa da democracia seria um ponto de vista majoritariamente 

compartilhado no grupo profissional em questão. Porém, a análise das fontes demonstrou 

evidências mais complexas. Se parte dos jornalistas realçou apenas os momentos e o viés 

golpista de Carlos Lacerda, outra parte buscou sublinhar ambas as facetas, ou seja: o 

“democrata” que tinha seus momentos de adesão a soluções autoritárias. Porém, em alguns 

casos, a relação entre liberalismo, democracia e autoritarismo não foi vista como um 

problema, desde que a dimensão autoritária da equação se manifestasse de forma temporária 

ou transitória, a exemplo de 1964.  

 

 

3.3 A memória e a identidade da imprensa  

 

Ao longo desta pesquisa, discutimos aspectos relacionados a dois grandes mitos 

construídos por jornalistas brasileiros: o mito da modernização e o mito da sociedade vítima. 

O primeiro deles já foi abordado no segundo capítulo deste trabalho, sendo retomado no 

subitem em que examinamos a memória dos jornalistas sobre a contribuição de Carlos 

Lacerda na introdução de mudanças técnicas nas redações dos jornais brasileiros a partir do 

início da década de 1950. Mostramos que vários jornalistas ajudaram a difundir uma imagem 

atribuída a Carlos Lacerda como sendo um grande professor e diretor de um jornal moderno, a 

Tribuna da Imprensa, que teria supostamente rompido com uma tradição de jornalismo 
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amador e obsoleto. A Tribuna seria pioneira ou, ao menos, uma das responsáveis pela “virada 

de qualidade” do jornalismo brasileiro, produzindo conteúdos com mais objetividade, no que 

se verificaria a partir da importância atribuída por Lacerda às fontes consultadas pelos 

jornalistas, a uma economia de adjetivos e advérbios, à adoção do lead, entre outras 

características. Foi possível verificar que mesmo neste caso surgiram pontos de vista distintos. 

Até entre aqueles profissionais que trabalharam na Tribuna não havia uma concordância 

absoluta com a imagem do Lacerda modernizador, muito menos com a do “teórico da 

imprensa” citado por Lucas Berlanza (2015). Em todo caso, ainda mais se tratando de um 

grupo amplo como os jornalistas, era esperado que não houvesse o compartilhamento de 

opiniões com tal amplitude. O consenso foi amplo o suficiente para que o mito circulasse 

entre os jornalistas e os próprios pesquisadores da história da imprensa, como observado no 

importante livro de Ana Paula Goulart Ribeiro (2007), que comunga do entendimento 

segundo o qual a Tribuna da Imprensa foi protagonista das reformas, por mais que 

representasse um caso paradigmático em função de seu engajamento político.  

O segundo mito que desejamos discutir remete ao papel desempenhado pela imprensa 

na história política após 1950. Mostramos no capítulo anterior desta dissertação que a 

imprensa manteve uma relação frágil com a legalidade democrática, incitando intervenções 

militares, questionando a legitimidade de processos eleitorais e rejeitando a ampliação dos 

direitos políticos de analfabetos e militares subalternos. Como ressalta Albuquerque (2000 e 

2009), a imprensa brasileira tendeu a compreender sua relação com a democracia em termos 

elitistas e instrumentais, associando este regime à manutenção de uma ordem social e política 

excludente. Daí que combinasse a adesão formal ao sistema democrático com intervenções 

constantes contra a estabilidade do próprio sistema, advogando para si um papel moderador 

de agente que, supostamente, paira acima de quaisquer paixões, preconceitos ou rivalidades 

políticas. Tal papel transcendental, combinado à ideologia da objetividade, alimentou o mito 

da modernização da imprensa, cuja autoridade para falar em nome de seus leitores e da 

sociedade civil, em geral, foi reivindicada frequentemente para fins antidemocráticos, a 

exemplo da tentativa de vetar a posse de Vargas (1951), retirar o presidente de seu cargo a 

força por meio de golpe militar (1954, 1955 e 1964) e adotar medidas excepcionais para 

expurgar da administração pública pessoas acusadas de serem subversivas (1964 em diante). 

Autores como João Roberto Martins Filho (2003), Denise Rollemberg (2019 [2003]) e 

Daniel Aarão Reis (2004) pesquisaram as batalhas da memória em torno do golpe de 1964 e 

da ditadura militar, evidenciando as disputas de sentido, os silêncios, os não ditos e as 

implicações do tema para a própria compreensão deste período tão delicado de nossa história. 
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Em comum, estes autores argumentam que as direitas e, particularmente, os militares 

perderam a batalha pela memória, ainda que as esquerdas tenham sido derrotadas em 1964 e 

na tentativa de derrubar a ditadura por meio da luta armada. Para Rollemberg (2019 [2003]), 

que concentrou sua atenção na memória das esquerdas revolucionárias, a sua memória sobre o 

período esteve pautada pelo mito da resistência democrática contra uma ditadura imposta de 

cima para baixo, como se não houvesse movimentos de colaboração e adesão ao regime ou a 

luta armada estivesse pautada pela adesão a democracia e não ao socialismo. A historiadora 

segue a mesma linha interpretativa de Aarão Reis (2004), que sublinha o modo pelo qual as 

esquerdas revolucionárias buscaram apagar a lembrança sobre a radicalização política, 

apresentando-se como “[...] vítimas bem intencionadas, atingidas e perseguidas pelo 

movimento golpista” (AARÃO REIS, 2004, p. 40).  

O curioso nessa discussão é que vários jornalistas se apropriariam da mesma memória 

sobre a ditadura militar, silenciando suas responsabilidades diante da ruptura institucional e da 

instauração do novo regime. Segundo alguns dos depoimentos encontrados ao longo desta 

pesquisa, o ocorrido em 1964 seria a culminância de um processo revolucionário iniciado já 

em 1954 com o fim do governo Vargas, conforme lembrado por Roberto Marinho, antigo 

proprietário do Grupo Globo e aliado de Lacerda na campanha contra Vargas e Wainer: 

 

RECORDAMOS com orgulho a sua presença [referência a Carlos Lacerda] 

na Rádio Globo, nos idos de 54, numa pregação contra os hábitos ditatoriais 

e a corrupção, que contribuiu para fixar na consciência nacional o 

compromisso da fidelidade aos ideais democráticos que nos conduziu afinal 

ao movimento de 64 (MARINHO, 1977, grifo nosso). 

 

O golpe de Estado de 1964, chamado de “revolução”, é representado como uma ação 

preventiva adotada para salvar a “frágil democracia” atacada pelos comunistas, assumindo, 

portanto, a narrativa que os próprios militares vitoriosos adotaram. Nas palavras de Aarão 

Reis (2004, p. 39), “as direitas no poder, enquanto durou a ditadura militar, esmeraram-se em 

cultivar a memória do golpe como intervenção salvadora, em defesa da democracia e da 

civilização cristã, contra o comunismo ateu, a baderna e a corrupção”.  

Em estudo mais recente sobre as representações do golpe e da ditadura na grande 

imprensa, Flávia Biroli (2009, p. 282) nota que havia “poucas referências à participação de 

jornais e jornalistas no golpe”. Também se percebe uma tentativa de apresentar a imprensa e 

os jornalistas como defensores da democracia contra o autoritarismo institucionalizado por 

iniciativa militar. Os jornalistas seriam representados como heróis empenhados na 

preservação das liberdades em um contexto excepcional e de imposição da censura. O 



122 
 

jornalismo seria o maior arauto da redemocratização, esvaziando-se os conflitos e as 

ambiguidades características do relacionamento da imprensa com o regime militar no período.  

Como já foi dito anteriormente, a partir de 1968, boa parte da grande imprensa 

buscaria desvincular sua imagem em relação à ditadura militar, com exceção de alguns 

poucos jornais, a exemplo de O Globo, que continuou fiel às orientações lançadas pelos 

presidentes fardados. No entanto, e as análises de Rollemberg (2011) e Motta (2013 e 2017) 

são esclarecedoras, devemos ter em mente que esse movimento de afastamento não significa, 

necessariamente, lançar-se numa oposição aberta. Entre a colaboração e a oposição há 

espaços múltiplos, como a adesão crítica e os questionamentos pontuais. A busca pela 

conciliação é um exemplo desta “zona cinzenta” típica de regimes autoritários.  

Ao longo da análise dos depoimentos, notamos que houve um silêncio completo no 

que tange ao papel da imprensa nas crises de 1954 e 1964. Carlos Lacerda é lembrado como o 

jornalista que derrubou Getúlio Vargas sozinho em 1954, a exemplo da narrativa adotada por 

Helio Fernandes. O envolvimento dos jornalistas com o questionamento da legitimidade da 

vitória de Vargas no pleito de 1950, a tentativa de veto a sua posse, as críticas à competência 

das camadas populares para o exercício do direito de voto e a reivindicação da intervenção 

militar em 1954 simplesmente não aparecem na maioria dos depoimentos. Em relação a 1964 

não é diferente. Os atores responsáveis pela criação de um clima favorável a intervenção 

militar desaparecem na memória dos jornalistas. A “revolução” de 1964 surge como uma 

entidade quase mística que paira acima dos agentes históricos, com exceção dos militares que 

passaram a assumir a direção do processo “revolucionário”. Os jornalistas, porém, em muitos 

casos, compartilham do entendimento segundo o qual o movimento que depôs Jango possuía 

natureza “liberal-democrática”, sendo uma intervenção preventiva contra a ameaça 

revolucionária da esquerda que colocaria em xeque os valores cristãos, liberais e 

democráticos. Somente a partir de 1968, com o AI-5, se notaria um “desvio” em direção ao 

autoritarismo, conforme lembrado pelos jornalistas.  

Segundo Carlos Chagas (1977), “[...] Lacerda encarnou o sentimento de reação ao 

poder caótico e desordenado dos tempos de Jango. Serviu como denominador comum para o 

que a maioria da Nação não queria”. Porém, desde os primeiros dias do governo militar ele já 

passaria a expor suas discordâncias e insatisfações com os rumos que a “revolução” tomava, 

fazendo oposição aberta aos militares que estavam no poder a partir do momento em que o 

congresso aprovou a prorrogação do mandato de Castelo Branco. Com a cassação dos direitos 

políticos de Lacerda, em 1968, morreria a própria “revolução”: “O resultado aí está, para 

quem quiser ou puder ver. Uma Revolução sem Lacerda e tantos outros valores ou princípios. 
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Uma realidade rejeitada por quase todos os setores que a fizeram surgir. Lacerda foi a 

Revolução. Hoje, a Revolução não é” (CHAGAS, 1977). 

Em outro artigo publicado logo após a morte de Carlos Lacerda, A.D. compartilha do 

entendimento que a “revolução” se “desviou” de seus ideais originais, argumentando que os 

governantes perderam o contato com a sociedade civil organizada, desprezando “homens e 

multidões”, esmagando “líderes populares” (A.D., 1977). O ano de 1968 ocuparia um papel 

chave nesse sentido, pois equivaleu ao momento em que a “revolução” “se perdeu”, nas 

palavras de Ayrton Baffa e Gilson Rebello (1987). Flavio Galvão (1977b) compartilha da 

mesma lembrança, sublinhando que a “revolução” sofreu “distorções fundamentais”, sendo a 

marginalização política de Carlos Lacerda um exemplo disso. A mesma crítica pode ser 

observada em: Jornal do Brasil (1977b), O Estado de S. Paulo (1979) e Melchíades Cunha 

Júnior (2014). 

 Em síntese, estes depoimentos de jornalistas que acompanharam a instauração do 

regime militar demonstram que eles estavam preocupados não somente com a atribuição de 

sentido às ações de Carlos Lacerda, como também com a definição de unicidade e coerência à 

memória da própria imprensa. Segundo essa narrativa, os jornalistas “eram todos democratas” 

empenhados no combate à corrupção e ao comunismo. E para travar esse combate, em 

determinadas circunstâncias, como em 1954 e 1964, os “verdadeiros democratas” poderiam 

apelar para a intervenção militar, desde que ela obedecesse a seu padrão moderador, ou seja, 

sendo pontual e transferindo o poder para os civis comprometidos com aqueles “ideais 

originais”. O papel da imprensa desaparece quando são citados os momentos de maior 

conflito, a não ser para aparecer na figura de heróis ou atores passivos que lamentam o 

“desvio revolucionário”. A memória sobre Carlos Lacerda revela, portanto, que para uma 

parte dos jornalistas não se tratava apenas de construir um mito em torno da modernização da 

imprensa. Também havia um engajamento na busca pela construção do mito da sociedade 

vítima do autoritarismo, da sociedade resistente, do grupo profissional que foi diretamente 

afetado pela ditadura em função da censura e da perda de garantias jurídicas. Esse mito seria 

fundamental para que a própria imprensa, mais ou menos comprometida com o autoritarismo 

instrumental, sobrevivesse ao desgaste daquele regime instaurado a partir de 1964, 

reivindicando para si o papel de poder moderador no lugar das forças armadas 

(ALBUQUERQUE, 2000, 2008b, 2009). 
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CONCLUSÃO 

  

Ao iniciar esta pesquisa, nossa proposta era investigar o discurso de Carlos Lacerda 

sob a chave do populismo, interpretado como um estilo de comunicação política. Por mais 

que o personagem tenha se destacado como opositor do getulismo, sendo protagonista da crise 

de 1954, partíamos do entendimento de que Lacerda também utilizava recursos do repertório 

populista, a exemplo da dicotomia entre um povo romântico e idealizado e uma elite corrupta, 

advogando para si o papel de representante máximo dos interesses populares sob feições 

personalistas. Porém, ao encontrar textos de jornalistas voltados para a construção de uma 

memória em torno de Carlos Lacerda, publicados após a sua morte, em 1977, percebemos que 

havia uma possibilidade de pesquisa mais instigante, e que poderia nos ajudar a compreender 

as bases do próprio lacerdismo. 

 Um dos primeiros problemas que chamaram a nossa atenção foi o papel 

desempenhado por Carlos Lacerda na história do jornalismo, com destaque para as reformas 

dos anos 1950. Percebemos que a literatura especializada assumia a contribuição da Tribuna 

da Imprensa como ponto consensual da modernização. Por mais que Ana Paula Goulart 

Ribeiro (2007) e Marialva Barbosa (2007) tenham feito ressalvas sobre a tensão entre 

objetividade e engajamento político-partidário que caracterizava toda a imprensa do período, 

sendo a Tribuna da Imprensa um caso paradigmático, as autoras não discordaram de que o 

jornal de Lacerda ocuparia um espaço privilegiado no rol dos primeiros veículos modernos do 

país.  

Porém, mesmo entre os jornalistas citados nesta pesquisa houve espaço para o 

surgimento de pontos de vistas particulares e conflitantes. Percebemos que o personalismo e o 

engajamento político da Tribuna da Imprensa, o “jornal de Carlos Lacerda para Carlos 

Lacerda”, interferiu diretamente no cotidiano de seus colaboradores, de modo que a 

objetividade no tratamento de questões políticas, envolvendo, principalmente, os adversários 

de Lacerda, não era uma prioridade para o diretor do jornal. A retórica da objetividade 

jornalística e do profissionalismo poderia ajudar a proteger os jornalistas de eventuais críticas, 

mas não diminuiu o fato de que a Tribuna da Imprensa cometeu os mesmos erros que 

associava a um jornalismo ultrapassado, anterior a 1950, que frequentemente realizava 

leituras superficiais das fontes, pesquisas pouco criteriosas e submetia a empresa aos fins 

político-partidários de seu proprietário.  
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Nesse sentido, concordamos com Barbosa (2006 e 2007) e Albuquerque (2008a), 

quando afirmam que a chamada modernização deve ser vista mais como um mito criado para 

legitimar a autoridade dos jornalistas no sentido de falarem em nome de seus leitores ou do 

“povo” do que, propriamente, como um momento de ruptura radical com práticas “arcaicas”. 

O mito da modernização, acrescentamos, implicou não somente num disfarce quanto à 

fragilidade com que se adotavam as novas técnicas e princípios éticos, como também na 

preservação de uma ordem social e política excludente e elitista, tendo na Tribuna da 

Imprensa um arauto da modernização autoritária.  

 A Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda ocupou um espaço e um papel semelhante a 

outros veículos que serviam como canal de comunicação direta entre lideranças políticas e seu 

eleitorado, a exemplo da Última Hora, vinculada a Getúlio Vargas; O Dia, de Chagas Freitas 

e Ademar de Barros; Luta Democrática, associado a Tenório Cavalcanti, entre outros vários 

periódicos. Contudo, o jornal de Lacerda se voltaria para um público mais restrito, as classes 

média e alta do Rio de Janeiro, núcleo do eleitorado lacerdista (SOARES, 1965; PICALUGA, 

1980; McCANN, 2003). Diferente de seus congêneres populistas, a Tribuna não tinha 

penetração significativa nas camadas populares da sociedade, reproduzindo a preferência de 

votos direcionados a Carlos Lacerda. Além disso, a Tribuna da Imprensa se diferencia dos 

demais jornais populistas devido ao protagonismo desfrutado em diversas crises políticas 

desde 1950, quando Lacerda iniciou a publicação de artigos e editoriais atacando Vargas, a 

legitimidade das eleições e defendendo a intervenção militar. Nesse sentido, concluímos que 

Lacerda ascendeu através do jornalismo como um populista autoritário de direita, que tinha no 

combate à corrupção e ao comunismo suas principais motivações, sendo a matéria prima de 

seu estilo panfletário ou polemista.  

 A dimensão ambivalente de sua trajetória pelo jornalismo e pela política reside na 

relação entre liberalismo, democracia e autoritarismo. Por mais que Carlos Lacerda postulasse 

a crença em princípios e conceitos fundamentais do liberalismo, a exemplo da racionalidade, 

do progresso, da liberdade e da individualidade (FREEDEN, 2015), ele não aceitava que seus 

adversários tivessem influência sobre as principais instâncias decisórias, como o Congresso 

Nacional e o Governo Federal, reivindicando a utilização de dispositivos excepcionais para 

resolver os conflitos políticos. Daí a manifestação de um autoritarismo instrumental 

(SANTOS, 1978) associado à percepção de que seria necessário suspender, temporariamente, 

determinadas normas e leis para sanear o sistema político, expulsando corruptos e subversivos 

para só então iniciar a moralização e a democratização das instituições.  
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 O jornalismo ocuparia um papel fundamental segundo a perspectiva de Carlos 

Lacerda, já que possibilitaria denunciar os crimes cometidos pelas autoridades públicas e a 

“infiltração comunista” nas instituições. O jornalista teria a “missão” de se tornar os olhos, 

ouvidos e a boca da sociedade, mostrando a “realidade” tal como ela se apresentava, 

investigando os bastidores da máquina pública e, ao mesmo tempo, servindo como mediador 

entre leitores e Estado. Também lhe caberia um papel pedagógico, já que, segundo Lacerda, o 

jornalista é reflexo da opinião média de seus leitores e, simultaneamente, formador de sua 

opinião (LACERDA, 1950a).  

Não fica claro nesta “teoria” do jornalismo de que modo se daria o “contrato” entre 

jornalista e leitor, mas, o que chama a atenção é o fato de que o diretor da Tribuna da 

Imprensa tentou conciliar uma retórica da objetividade e do profissionalismo com um padrão 

de intervenção frequente na política. E esta intervenção se manifestou sob um estilo 

polemista, que explora os conflitos em torno de temas com grande potencial de mexer com as 

emoções do leitor. Assim, o tema da “infiltração comunista” pode sensibilizar o eleitorado 

mais conservador e/ou liberal, na medida em que remete a questões polêmicas, tais como: o 

formato da família; as relações de gênero; o direito à propriedade privada; o ateísmo, entre 

outros. A corrupção, por sua vez, se vincula não somente a uma discussão judicial e penal, 

como também a honra e a moral das autoridades. Estes temas assumem caráter extremamente 

polêmico nos textos de Carlos Lacerda, na medida em que pontuam a construção de uma 

divisão maniqueísta do político, visto como um campo de batalha entre honestos e corruptos, 

“cidadãos de bem” contra “bandidos”, conflito este que não abre espaço para a reflexão crítica 

e distanciada, sendo mais afeito às paixões e sensações imediatas. 

 Ao escrever e discursar sobre estas questões explorando seu fundo polemista, Carlos 

Lacerda apelava para a intervenção militar, abertamente ou nos bastidores, procurando 

convencer vice-presidentes e ministros militares, leitores e eleitores, líderes partidários e 

religiosos, homens e mulheres, de que a deposição do presidente, em certas circunstâncias, 

seria o caminho mais viável para finalmente instaurar a “democracia liberal” no Brasil. A 

ambivalência característica da trajetória de Carlos Lacerda e das ideias que ele defendeu 

também aparece nos depoimentos dos jornalistas, que se dividem entre aqueles que: 1) situam 

o personagem como um democrata e anticomunista de longa data; 2) reconhecem algumas 

qualidades pessoais suas, mas entendem que Lacerda não tinha nada de democrata; e 3) 

ressaltam que, apesar dele ter se envolvido em campanhas golpistas nos anos 1950 e 1960, 

teria chegado ao final de sua vida reformado em seu compromisso com as normas e 

instituições democráticas.  
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 O enquadramento da memória sobre Carlos Lacerda foi realizado, 

predominantemente, em um período de transição política, no qual os militares já haviam 

anunciado a intenção de devolver o poder para os civis. Porém, isso não significa que o 

período imediato após a sua morte fosse interpretado pelos contemporâneos como um tempo 

de certezas relativas ao futuro. A transição ocorreu de modo tortuoso, com avanços e recuos, 

inclusive, em função de conflitos no seio das próprias forças armadas. Os jornalistas, por sua 

vez, se dividiam entre: 1) aqueles que haviam apoiado o golpe de 1964 e permaneceram como 

colaboradores do regime militar; 2) aqueles que, apesar de defenderem a legitimidade do 

movimento de 1964, visto como “liberal” e “democrático” em suas origens, passaram a 

discordar da direção militar a partir do momento em que o grau e o tempo do autoritarismo se 

mostraram inaceitáveis; e 3) quem reprovou o golpe de Estado desde o início, se tornando 

crítico da ditadura em seguida. 

 O segundo grupo de jornalistas nos parece ser o mais abrangente, a julgar pelos 

depoimentos que citam a derrubada de João Goulart como “revolução de 1964”, democrática 

e liberal, e o AI-5 como o momento-chave do “desvio” daquele processo em direção a um 

regime antidemocrático e iliberal. Esta interpretação se alinha ao autoritarismo instrumental 

de Carlos Lacerda. Ou seja, para um grupo expressivo de jornalistas, o golpe de Estado seria 

legítimo, já que assumiria um caráter preventivo, protegendo a democracia e a base cristã da 

sociedade brasileira ameaçadas pelo comunismo e pela corrupção. Não haveria problema, de 

acordo com esta memória, sacrificar algumas liberdades e adotar medidas excepcionais 

temporariamente, desde que se respeitasse a “liberdade de imprensa” daqueles que 

concordavam com a “revolução de 1964”. O problema seria os militares extrapolarem os 

limites estabelecidos pelas elites políticas e empresariais, onde se incluíam os donos dos 

principais veículos de comunicação, e direcionar o autoritarismo contra os próprios 

apoiadores do golpe de 1964. Assim como boa parte da imprensa aceitou ou legitimou a 

repressão aos comunistas (e aos suspeitos de subversão) nas décadas de 1930, 1940, 1950, 

também viria nos governos militares e nos atos institucionais posteriores a 1964 medidas 

necessárias para “proteger” a “democracia autêntica”, leia-se, uma democracia baseada numa 

concepção excludente e elitista, com baixíssimo grau de participação popular. 

 Ao silenciarem a sua responsabilidade nos eventos de 1954, 1964-1968 e 

posteriormente, quando da aplicação da autocensura nas redações dos periódicos, os 

jornalistas estavam alimentando o mito da sociedade vítima e/ou da sociedade resistente, que 

vivenciou a ditadura como um fenômeno imposto verticalmente sem colaborações, adesões ou 

ausência de oposição. O mito foi forte o suficiente para entrar no século XXI e se difundir 
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entre os mais variados veículos de comunicação. Por volta de 1977, quando começamos a 

analisar a memória dos jornalistas publicada em periódicos, não lhes parecia adequado ou 

conveniente colocar o “dedo na ferida”, fazendo uma espécie de autocrítica quanto ao seu 

papel na instauração da ditadura militar. Se apresentar como “democratas” e “vítimas” traídas 

pelas forças armadas serviria melhor aos propósitos de atores que se apresentavam como os 

maiores defensores da liberdade. Demoraria algumas décadas para que os donos dos 

principais jornais em circulação começassem a rever o papel da imprensa nesse período 

conturbado da história brasileira. Mesmo assim, se preservaria na memória jornalística a 

lembrança de 1964 como um movimento consensual, amplamente apoiado pela sociedade 

brasileira, e de natureza “liberal-democrática”. Apenas em 1968 viria o advento de um regime 

baseado na violência, e a partir daí a imprensa e os jornalistas não teriam qualquer 

responsabilidade. As “vítimas” eram todas “democratas”, nada mais justo, segundo essa 

memória e esse mito, que tivessem um lugar reservado ao sol para continuar falando em nome 

de seus leitores e da sociedade em geral, assumindo o papel de poder moderador no lugar das 

forças armadas, quando estas, finalmente, desocupassem a direção política do país. 
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