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PROFISSÃO REPÓRTER
ENTREVISTA "Embaixador" do Brasil em Paris, Reali Jr. relembra
a carreira e alerta para o descuido com a cobertura internacional

ASERGIO LÍRIO

D
urante 35 anos, Elpídio Reali
Jr., ou simplesmente Reali Jr.,
foi mais do que um correspon-
dente brasileiro em Paris. Por
seu apartamento, misto de resi-

dência e escritório, passaram políticos,
artistas e personalidades, alguns em bre-
ves visitas à cidade, outros exilados dos
tempos infelizes da ditadura militar. Gen-
te que se dizia de esquerda, gente que
nunca escondeu ser de direita. Os almo-
ços e jantares, regados a bom vinho, fize-
ram de Reali Jr. o embaixador
"não oficial" do Brasil na Fran-
ça. Muitas das histórias desses
tempos em Paris e da atuação
aqui estão em Às Margens do
Sena, um amplo depoimento ao
jornalista Gianni Carta.

Repórter por opção, Reali Jr.
fez quase de tudo no jornalismo.
Cobriu futebol (era chamado de
"Repórter Canarinho", por causa
dos cabelos loiros e encaracola-
dos), acompanhou o golpe de
1964 ao lado do ex-governador
de São Paulo Adhemar de Barros
e noticiou a libertação do cônsul
japonês Nobuo Okuchi, seqües-
trado em 1970 por grupos de es-
querda. Na Europa, entrevis-
tou presidentes, artistas, intelec-
tuais, e relatou as mudanças po-
líticas e sociais no Velho Conti-
nente, sempre preocupado em
relacionar os acontecimentos in-
ternacionais com a realidade bra-
sileira. O depoimento de Reali Jr., trans-
formado em livro, é editado em momento
oportuno, em uma época na qual a mídia
do País, de um modo geral, tem convic-
ção pétrea de que repórteres e correspon-
dentes no exterior são luxos dispensáveis
- e não peças fundamentais para a sobre-
vivência da profissão e do negócio. Além
de memorial, as reflexões do jornalista po-
dem ser encaradas como um alerta.
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CartaCapital: O senhor viveu o sonho de
muitos que ingressam no jornalismo. Fez
rádio, tevê e jornal. Cobriu esportes, polí-
tica e foi correspondente internacional por
mais de três décadas. O senhor já sentiu
tédio na profissão?
ReaK Jr.: Tédio, nunca. Mas já senti certas
frustrações. Tem momentos em que você
se acha capaz de fazer algumas coisas, mas
não é o escolhido. Minha passagem pela
profissão é exclusivamente de repórter,
sem nenhuma pretensão de ter evoluído
para a análise. A análise surge normal-
mente. A própria notícia é um instrumen-

to, muitas vezes, para
se fazer uma melhor
análise, porque ela se
basta, dependendo de
como é apresentada.
Tanto no jornalismo
impresso quanto no
rádio, faço basicamen-
te um noticiário co-

mentado. No noticiário, é sempre a infor-
mação que prevalece. Então, tédio nunca
senti. Algumas vezes senti frustração por
não estar onde achava que deveria estar.

CC: O senhor é um dos correspondentes mais
longevos da imprensa brasileira. Como con-
seguiu atravessar gerações e superar as mu-
danças tecnológicas no jornalismo?
RJ: Tenho a impressão de que minha ida

para o exterior abriu um espaço para o cor-
respondente de origem brasileira. Muitas
publicações tinham correspondentes, mas
boa parte nascida na Europa. Por mais bri-
lhantes que eles fossem, não tinham a vi-
vência dos fatos e não tinham a necessi-
dade de relacionar os acontecimentos que
se desenvolviam no exterior com os do
Brasil ou que iriam se desenvolver no Bra-
sil. Veja o caso do acidente da Varig (em
1973, um Boeing 707 da Varig caiu nas ime-
diações de Paris. No acidente morreram 123
passageiros). É exemplar. Na França, de-
pois de uns dias, o acidente deixou de in-

teressar aos jornalistas locais.
Mas, para mim, a cobertura con-
tinuou. Havia personalidades no
vôo, entre eles o então senador
Filinto Müller, ex-chefe da polí-
cia do governo Getulio Vargas.
Também morreram o cantor
Agostinho dos Santos, a socialite
Regina Leclery e jornalistas como
o Celso Leite Ribeiro, editor de
política de O Estado de S. Paulo.

CC: A cobertura foi um divisor de
águas não só na carreira do senhor
como na percepção da imprensa
brasileira sobre a necessidade de

ter correspondentes no exterior, não?
RJ: Acho que sim. No livro, o José Carlos
Pereira (hoje vice-presidente da Rádio Jo-
vem Pan) considera ter sido a cobertura
mais marcante da minha carreira. Minha
obrigação era, ao contrário dos colegas
franceses, continuar a cobertura. E foi
importante até para desmontar versões
como a divulgada pelo diário Clarín. O
jornal argentino noticiou que um terro-
rista argentino havia embarcado no vôo
e explodido o avião. O alvo seria o Filin-
to Müller, um dos pilares da repressão no
Brasil durante o governo Vargas e, por
extensão, na América do Sul. Os Diários
Associados resolveram apostar na tese do
Clarín, mas pude, nos boletins para a Rá-
dio Jovem Pan, aproveitados pelo Estado,
descartar a hipótese de atentado.



CC: Quando o senhor foi contratado, o Es-
tadão já tinha um correspondente na
França, o Gilles Lapouge. Como vocês se
entenderam?
RJ: Sempre fomos muito companheiros,
por causa de nossas diferenças. Eu, como
disse, sempre fui repórter. O Gilles sem-
pre foi mais um homem de reflexão. Fa-
zíamos um trabalho complementar. Eu
cobria os ministros brasileiros em via-
gem, os fatos de interesses diretos do Bra-
sil. Ele cuidava de análises da política eu-
ropéia e do Oriente Médio, por exemplo.
Tínhamos contato freqüente, trocávamos
idéias e sugestões de pautas. Às vezes, ele
me passava algo que achava que eu faria
melhor. Às vezes, eu fazia o mesmo.

CC: O seu pai foi um delegado famoso, in-
vestigador respeitado por desbaratar uma
rede nazista no Brasil. A experiência pro-
fissional dele influenciou o seu trabalho?
RJ: Em termos técnicos, não. São formas
distintas de se trabalhar. Aprendi com ele
lições de vida e caráter. Meu pai era um
homem muito firme e, ao mes-
mo tempo, de bom trato.
Aos 30 anos, era dele-
gado-adjunto do De-
partamento de Or-
dem Política e So-
cial (Dops), mas *
bem antes de ele vi-
rar um organismo
de repressão do regi-
me militar. Pela atua-
ção do meu pai no des-
mantelamento da
rede nazista,
embaixador

Sérgio Corrêa da Costa (autor do livro
Crônica de Uma Guerra Secreta - Na-
zismo na América) o apelidou de "Sher-
lock Brasileiro". Ele não poderia ser defi-
nido como um homem de esquerda, era
católico praticante. Mas morreu como de
centro, sempre voltado para causas sociais.

CC: O senhor, quando jovem, tinha a fama
de briguento, de não levar desaforo para
casa. Mais tarde, já correspondente, ga-
nhou a fama de embaixador "não oficial"
na França. Paris o transformou?
RJ: (risos) Na verdade, a fama de não le-
var desaforo para casa é exagerada. É ló-
gico que eu tinha de deixar claras as coi-
sas porque, distante 10 mil quilômetros
da redação, ficava mais difícil defender
minhas posições. A tendência era preva-
lecer uma versão diferente da minha.
Agora, cheguei em um momento peculiar
da vida brasileira ao exterior, no meio da
ditadura. Minha casa passou a receber
gente de esquerda e de direita, era um es-
paço ecumênico. Uma vez, a Amelinha

(mulher de Reali) tinha preparado uma
feijoada. Estavam alguns exilados: o
Glauber (Rocha, cineasta), o Itobi (Alves
Correia Júnior, advogado). O adido cultu-
ral da embaixada brasileira, o pintor Cló-
vis Graciano também apareceu. Aí liga o
Napoleão (Sabóia, correspondente do Jor-
nal da Tarde) e pergunta: "Posso levar o
Zé?" Disse: "Traga o Zé". Não sabiam
quem era o Zé. Tratava-se do senador
José Sarney, líder da Arena. Foi uma tar-
de bastante agradável. O Sarney teve
muito jogo de cintura, no meio de exila-
dos, de convicção de esquerda, e ele re-
presentante do partido que dava susten-
tação ao regime. Anos mais tarde, já pre-
sidente, o Sarney, durante uma passagem
por Paris, me convidou para um café. No
encontro, falou: "Nunca esqueci daquela
feijoada. Quis fazer uma visita para agra-
decer por aquele maravilhoso dia".

CC: O senhor conviveu com personagens da
política, do jornalismo e da cultura. Quem
a figura mais marcante que conheceu?
RJ: O Celso Furtado. Ele dedicou ávida à
causa pública. Foi a maior personalidade
pública que conheci. O Lula costuma di-
zer que não conhece ninguém mais ínte-
gro do que ele próprio. Posso dizer que
conheci alguém: o Celso Furtado.

CC: Por falar no Lula, que avaliação faz
do governo dele?
RJ: Não é só o Lula. Todos, absolutamen-
te todos, que chegam ao poder mudam.
Costumo dizer que passam para outra ga-
láxia, e quando deixam o poder voltam
para a nossa Terra. Não foi diferente com
ele. O governo caminhou para o centro,
para uma posição conservadora. No exte-
rior, a imagem do Lula sofreu com os es-
cândalos, mas ele continua a ser um sím-
bolo internacional, respeitado pela traje-
tória de líder sindical a presidente da Re-
pública. No Brasil, ao que vejo, ele navega
tranqüilo, não há oposição consistente e
tanto os mais pobres quanto os muito ri-
cos parecem satisfeitos com seu governo.

CC: É fato que o Lula não demonstrou ser
nenhum bicho-papão. Mesmo assim, entre
2005 e 2006, houve uma tremenda pres-
são, com participação ativa da mídia, para
tirá-lo do poder. Como o senhor avalia a co-
bertura dos escândalos do governo?
RJ: Houve, talvez, exagero, mas a mídia,
pode-se dizer, cumpriu seu papel. Para
mim, o comportamento da mídia francesa



durante as últimas eleições france-
sas foi muito pior do que o da brasi-
leira no período dos escândalos do
governo Lula. Profissionais e veí-
culos de comunicação fizeram cam-
panha aberta a favor de Nicolas Sar-
kozy (presidente eleito da França),
sem nenhum apego aos fatos. Isso
tem muito a ver com a configuração
da imprensa e mídia francesas, em
mãos de grupos empresariais pode-
rosos, com diversos interesses no
Estado. O Lê Figaro tem como prin-
cipal acionista a Dassault, fabrican-
te de armamentos militares. Até o
Liberation, fundado por Jean-Paul
Sartre, pertence hoje a um conser-
vador, o banqueiro Édouard Rots-
child. O Libé não é mais um jornal
de vanguarda, de esquerda.

CC: O senhor afirmou que Celso Fur- ise
tadofoi a personalidade pública mais
marcante que conheceu. E quem tinha um
bom papo?
RJ: O Jango (João Goulart), com certe-
za. Era muito afável, tinha bom humor.
As conversas eram agradáveis, em geral
regadas por uma boa bebida. Ele não
gostava de vinhos, preferia uísque. Pre-
senciei histórias engraçadas dele. Ou-
tros bons papos eram o (Leonel) Brizo-
la, o Jânio Quadros, o (Miguel) Arraes.

CC: E o Luís Carlos Prestes?
RJ: Era mais duro. O estilo militar, dos
tempos em que serviu no Exército, pre-

valecia. Estava sem-
pre na defensiva.
CC: E entre os estran-
geiros?
RJ: O (Jacques) Chi-
rac tinha uma boa
conversa, divertida.
Entrevistei-o algumas
vezes e sempre havia
espaço para uma tro-

ca de idéias no fim do encontro. Era dife-
rente com o (François) Mitterrand, que
mantinha uma certa distância. O Mitter-
rand era um homem muito mais brilhan-
te que o Chirac, foi um político mais im-
portante. Mas não dava abertura.

CC: Paris ainda vale a pena?
RJ: Para viver, sim. É uma espécie de
Disneylândia para adultos, com os mu-
seus, os cafés, a cultura. Mas, com a con-
figuração da União Européia, deixou de
ser um centro fundamental para um cor-
respondente estrangeiro. Hoje há outras

cidades onde se tomam decisões
mais importantes para a Europa e,
em conseqüência, para os parcei-
ros comerciais, para o mundo. Ge-
nebra, sede da Organização Mun-
dial do Comércio, é uma dessas ci-
dades que ganharam importância.
Bruxelas, sede da União Européia,
e Estrasburgo, sede do Parlamento
Europeu, são outras.

CC: E o jornalismo, ainda vale a
pena?

RJ: Vale, é claro. Mas mudaram as exi-
gências. Antes, para ser corresponden-
te, bastava falar uma língua estrangeira,
ou o inglês ou a do país onde o jornalis-
ta trabalhava. Quando me mudei para
Paris, há mais de três décadas, não ha-
via internet e canais via satélite. Diários
e revistas estrangeiros não circulavam
nas bancas do Brasil. Atualmente, o jor-
nalista, e o correspondente em particu-
lar, tem de dominar as tecnologias. In-
felizmente, no Brasil, com o argumento
da necessidade de cortar custos, a im-
prensa reduziu drasticamente o núme-
ro de correspondentes. Acho isso um
enorme erro. Os jornais, as revistas, dei-
xam de oferecer ao leitor uma visão pró-
pria dos fatos, conectada com o que
acontece no País. Isso empobrece não
só o conteúdo dos jornais, que acabam
pasteurizados pelas notícias de agências
internacionais. É um empobrecimento
do debate nacional, alimentado por vi-
sões estrangeiras dos temas mundiais. •

a Ediouro. A editora, que ainda pode reme-
ter às palavras-cruzadas Coquetel ou aos
livros de bolso impressos com letras miú-
das, cresceu e sofisticou-se nos últimos
anos. A aquisição de selos como Agir e Re-
lume Dumará modificou o perfil do catálo-
go. A chegada de Quartim está diretamen-

te ligada à reformulação.
"O mercado editorial brasilei-

ro está numa fase madura. A
mudança começou há 20 anos
e, hoje, em termos formais, nos-
sa edição nada deixa a dever a
outros países", diz Quartim. E o
investimento da Ediouro em no-
vos tipos de livros parece in-
dicar que, no novo cenário,
não basta mirar best sellers.
Apostas arriscadas também
são parte do negócio.
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