
ma das maiores frustrações de um 
jornalista é ouvir uma negativa de 
uma fonte potencial, ou descobrir 
durante uma apuração que os obs
táculos são muito maiores do que 

os imaginados durante a reunião de pauta. Diante 
dessa premissa, poderia se concluir que esta é uma 
profissão de pessoas naturalmente frustradas, já 
que a coleção de "nãos" de uma experiente carrei
ra jornalística poderia fazer inveja ao regulamen
to interno da Santa Sé. Logo, um bom repórter 
deve ser versado na arte de ouvir recusas e delas 
se safar. Os melhores tornaram célebres matérias 
construídas exatamente a partir dessas dificulda
des. O perfil mais famoso do mundo nasceu assim. 
"Frank Sinatra está gripado", publicado por Gay 
Talese na edição de abril de 1966 da revista Esquire, 
conseguiu a proeza de ser citado como um dos 
melhores textos do gênero já escritos, ainda que 
não tenha sequer um depoimento direto do cantor. 
As sucessivas negativas de Sinatra em conceder 
entrevistas à revista, forçou Talese a conduzir a 

apuração sem entrevistá-lo. Falou com amigos, 
familiares, parceiros, empregados e papagaios em 
geral do cantor. O resto é história. 

Em homenagem ao 7 de abril, Dia dos Jorna
listas, convocamos dez personalidades — seis na 
matéria a seguir, quatro na internet (veja a pág. 
30) — para darem seu depoimento sobre o 
melhor caso pessoal de conversão de um sonoro 
"não" n u m saboroso " s i m " . De segredos da cen
sura militar no Brasil aos bastidores da Copa da 
Itália; de entrevista com testemunha ocular de 
execuções do narcotráfico a depoimento do 
ditador líbio Muammar Kadafi, tais relatos são 
reveladores da perícia em contornar momentos 
difíceis com bastante técnica e criatividade. Não 
raro, essas histórias — cultivadas em meio a 
intempéries das mais variadas e publicadas a 
custa de muita persistência e perspicácia — 
tornam-se as preferidas de seus autores. Veja 
nas páginas a seguir os depoimentos de Elvira 
Lobato, M i l t o n Neves, Percival de Souza, Ricardo 
Noblat, Roberto Cabrini e Sergio Motta Mel lo . 



ELVIRA LOBATO, 
REPÓRTER E S P E C I A L DA FOLHA DE S.PAULO 

"Durante a cobertura da campanha presiden
cial de 1989, eu viajei várias vezes para Maceió, 
e numa dessas ocasiões eu fui abordada por um 
soldado da Polícia M i l i t a r que me disse o 
seguinte: 'Jornalista, você me arranja uma boca 
na segurança do Col lor [Fernando Col lor de 
Mel lo , então candidato à Presidência]? Eu tenho 
um colega que está na campanha em Brasília, 
recebendo diária'. Desta forma eu fiquei saben
do que a campanha de Col lor usava como segu
ranças policiais militares pagos pelo estado 
alagoano. O que é um crime eleitoral. A asses
soria do candidato mentiu ao afirmar que os 
P M s estavam contratados devidamente. A 
Polícia M i l i t a r se negou a prestar qualquer 
informação, atribuindo a responsabilidade à 
Guarda do Palácio estadual. O governo de 
Alagoas de então [Collor havia renunciado para 
concorrer], dizia que não sabia nada sobre o 
assunto já que a gestão havia mudado. 

Diante destas negativas, eu passei a levantar 
de forma documentada todas as pessoas que 
trabalhavam para a campanha de Collor. Eu des
cobri, por exemplo, que o locutor da campanha 

era um funcionário da Assembleia Legislativa de 
Alagoas e ele não estava de licença e nem de 
férias. E fui atrás da relação dos soldados, que foi 
o mais difícil de provar. Como disse, a PM não 
quis dar informação nenhuma. O Collor disse 
que desconhecia a situação. Oficialmente, a 
polícia se negou a dar a informação, mas eu con
segui com oficiais, que estavam muitos descon
tentes com o governo, e eles me passaram um 
documento da folha de pagamento com todos os 
nomes da P M . Comparei a lista com os nomes 
dos seguranças que estavam hospedados em um 
hotel com Collor em Brasília, e consegui provar 
que pelo menos 20 policiais estavam trabalhan
do de maneira irregular para a campanha dele. 
Tinha de coronel a soldado. Dois dias depois da 
publicação da matéria, a Polícia M i l i t a r publica 
uma lista de 32 nomes de P M s que trabalhavam 
na campanha de Collor , colocando-os de férias. 
Quando normalmente você parte para uma 
investigação jornalística, é porque a fonte não 
está dando a informação e não quer revelar nada 
que a prejudique. O jornalista tem que buscar 
suas provas para embasar sua matéria, porque, 
quando surgem denúncias contra políticos, não 
costuma haver a necessária comprovação de que 
aquela denúncia é verdadeira." 



MILTON NEVES, 
APRESENTADOR DO PROGRAMA 

"TERCEIRO TEMPO" NA BAND 

"Copa de 1990, na Itália, em Roma. Foi a p r i 
meira Copa que eu cobri. A imprensa ficava con
finada num centro de mídia enorme, com rádio, 
televisão, computador... Eu estava na cabine da 
Jovem Pan e ao lado tinha a cabine da Rádio 
Caracol, uma espécie de Rede Globo da Colômbia, 
lá eles t inham um locutor chamado Edgar Perea. 
Era um negro de 2 metros de altura que até virou 
senador. Eu passava lá, ficava ouvindo o cara nar
rar e queria porque queria entrevistá-lo e gravar 
ele transmitindo. Mas os caras da segurança não 
deixavam eu entrar de jeito nenhum. Eles tinham 
me dito que os equipamentos monumentais da 
rádio tinham chegado direto do Japão, então eles 
estavam com uma preocupação muito grande 
com aqueles equipamentos de última geração. 
Pessoas estranhas não podiam entrar. 

Eu insist i ! Dois dias, três dias, quatro dias, 
cinco dias, seis dias. No sétimo dia, eu ia pas
sando pelos estúdios da Caracol e os caras esta
vam chorando. Os técnicos, os outros comenta
ristas, os repórteres... A Alemanha Ocidental 
estava ganhando da Colômbia de um a zero e era 
um jogo eliminatório, gol de Li t tbarski . A 
Colômbia cansou de perder gol. Aí eles começa
ram a chorar. A porta estava aberta e eu entrei lá 
para gravar aquilo. Os caras desta vez não p r o i 
biram a entrada porque eles ficaram chorando e 
nem me notaram. E calhou de ser o Edgar Perea 
narrando, com aquele vozeirão dele, aos 45 

minutos do segundo tempo, chorando e narran
do. A Colômbia foi tocando a bola para frente e, 
faltando alguns segundos, para resumir a histó
ria, o Rincón faz o gol de empate e a Colômbia se 
classifica. E eu gravei tudo aquilo. O cara gritou 
a palavra 'gol ' 93 vezes. ' G o l , gol, gol! ' e não 
parava. E chorava. Eu peguei aquela gravação, fui 
para cabine da Jovem Pan e coloquei no ar. 
Nunca v o u me esquecer, um jornalista da Folha 
de S.Paulo, chamado Marcos de Cézari, escreveu 
no dia o seguinte: 'O rádio, ontem, teve com 
M i l t o n Neves, o momento mais emocionante de 
todos os tempos. Eu duvido que tenha havido 
ontem ou que haverá amanhã um momento mais 
emocionante no rádio esportivo'. Então eu tenho 

essa lembrança no fundo do coração. E valeu 
pela insistência porque eu tentei por uma sema
na entrar lá para gravar e eles não deixavam. 
Essa história é emblemática, nunca vou esque
cer. Até porque foi minha primeira Copa. Quando 
você ouve a narração do gol, você entende." 
[Ouça a narração no site de I M P R E N S A , mais 
detalhes na pág. 30] 



"Estava com o juiz federal Odi lon de Oliveira 
na fronteira Bras i l -Paraguai , quando soube, 
pelos agentes federais, que chefões do tráfico de 
drogas haviam organizado um ritual de execu
ção, com métodos cruéis, para punir um deles, 
responsável pela apreensão de um grande carre
gamento de cocaína. A execução tinha sido 
lenta, a golpes de punhal. A vítima foi amarrada 
a um tronco, diante de uma plateia selecionada. 
A punição mortal aconteceu durante um chur
rasco, numa fazenda em Capitán Bado, e tinha o 
objetivo de ser exemplar: quem não segue as 
linhas do comando do pó, morre. 

Um homem que fazia parte do bando do mega-
traficante Fernandinho Beira-Mar, preso com 
uma carga de 300 quilos de pó branco, tinha os 
detalhes dessa história, porque foi um dos con
vidados para o encontro macabro. Ou seja, a 
execução no estilo mafioso tinha uma testemu
nha presencial. Alguém que tinha essa história 
na cabeça. Mar io Puzzo e Gay Talese ficariam 
alucinados com esse relato. Mas. . . Como obtê-
lo? Descobri que ele estava n u m presídio de 
segurança máxima do Estado de Mato Grosso do 
Sul. Entrei lá, com escolta da Força Nacional de 

Segurança e o diretor da penitenciária serviu de 
interlocutor. Ele transmitiu as minhas intenções. 
Resposta: 'nem pensar'. Fiquei matutando. 

F u i ao Fórum C r i m i n a l conversar c o m o juiz 
que o condenou. Fiquei sabendo que esse 
magistrado havia autorizado o preso a ser l ibe 
rado para uma cirurgia de obesidade mórbida. 
Na hora, pensei: 'esse é o cara'. D e i sorte: o juiz 
t inha sido jornalista, entendeu o que eu pre
tendia e me ajudou. Foi comigo ao presídio, 
apresentou-me, disse que eu queria uma histó
r ia , que teria a fonte mantida em sigi lo. Ele 
mesmo garantia. O preso o lhou para ele e não 
para m i m , e disse: 'Não posso negar nada para 
o senhor, doutor ' . O juiz saiu e nos deixou a 
sós. E o preso, ex-fonte impossível, revelou 
tudo. U s e i a história na abertura do meu l ivro 
'O Sindicato do C r i m e ' , no capítulo "O E s t r i 
pador", e numa série de matérias para a TV 
Record. O melhor elogio que recebi: 'Você 
assistiu aquelas cenas?'. Conte i todos os deta
lhes surreais. Está provado: a palavra ' impossí
v e l ' e o advérbio 'não' podem ser descartados 
do jornalismo, em especial do investigativo. É 
possível recompor histórias e cenários, saber 
indiretamente da ação de personagens e d i m e n 
sionar corretamente, c o m técnica de apuração, 
a reconstrução de um fato." 



RICARDO NOBLAT, 
COLUNISTA DO JORNAL O GLOBO EM BRASÍLIA 

"A coisa mais notável que v i v i foi no f i m do 
governo Figueiredo, o último ano da ditadura. 
Embora já estivesse em um processo de abertu
ra política, a imprensa ainda era muito censura
da... [A sociedade] era cautelosa, mesmo sem a 
censura oficial, e político mais ainda. Não se 
achava político que falasse em ' o n ' nada que 
prestasse. Falava só em 'o f f , mas ' o f f de verda
de, daqueles que não se publicava mesmo. Não 
era ' o f f que nem hoje em dia. 

Quando cheguei em Brasília, em 1982, para 
chefiar a redação do JB senti de perto e na pele 
essa história de político só falar em ' o f f . 
Orientei a redação inteira para que toda conver
sa, mesmo em 'o f f , virasse uma ficha. C o m 
nome, horário, e reprodução de tudo que a pes
soa falou. Imaginei que poderia servir para algu
ma coisa, ainda que não soubesse quando pode
ria resgatar aquelas histórias todas que não 
podíamos contar. Acabou dando certo. 

Em 1985 teve a eleição do Tancredo [Neves, 
primeiro c ivi l eleito presidente, no f i m do regi
me] e no domingo seguinte à eleição, publicamos 
um caderno especial contando os bastidores do 
fim do regime militar e a campanha presidencial 

com base em todas essas fichas, centenas de 
fichas de conversas que tínhamos tido desde 1982 

e que a gente não podia publicar. Voltamos a con
versar com todas as pessoas com as quais tínha
mos falado em ' o f f para pedir autorização. Elas 
deram porque já era o f i m do regime e aproveita
mos para, no caso de algumas daquelas pessoas, 
voltar a explorar as conversas, desdobrando mais. 
Era um material que estava reservado para dar em 
nada, para ir pro lixo ou para o arquivo. Foi apro
veitado em um especial no jornal, e depois em um 
livro que o próprio JB lançou, 'O Complô que 
Elegeu Tancredo Neves'. Ele foi lançado na ante
véspera da internação do Tancredo, não sabía
mos, claro. Ele não foi no lançamento e só depois 
entendemos porque. Enquanto durou a agonia de 
Tancredo, o l ivro vendeu como água. Vendeu algo 
em torno de 60 m i l exemplares. E foi feito com 
base nessas conversas que jamais imaginamos 
que poderíamos publicar, conversas que serviam 
apenas de orientação. Achava que era arquivo 
que, talvez, daqui a muitas décadas poderíamos 
usar. O conteúdo ajudou a entender o f i m do 
regime e os bastidores da eleição do Tancredo. 
Era tudo pouco claro porque era uma fase em que 
as relações, os acontecimentos não eram claros 
nem divulgados. As fichas ajudaram a entender 
muita coisa desses anos finais do regime." 



ROBERTO CABRINI, 
APRESENTADOR DO "CONEXÃO REPÓRTER" NO SBT 

"Estava no Iraque na época do Saddam Hussein, 
entre a primeira e a segunda guerra [Irâ-Iraque, 
entre 1980 e 1988, e do Golfo, de 1990 a 1991], na 
época mais dura do regime, com uma equipe do 
SBT. Lá questionei os serviços de comunicação 
do Saddam Hussein sobre a resistência quanto ao 
meu trabalho. Tudo era muito complicado e eu 
não conseguia encontrar os soldados cujas ore
lhas foram cortadas por se recusarem a servir ao 
exército. Eles, terminantemente, diziam que 
esses homens não existiam. Diz iam que era um 
mito. Mas eles negaram de uma forma tão tenen
te que aquilo me instigou. No entanto, quando 
trabalhava no Iraque, o tempo todo era acompa
nhado por alguém do departamento de informa
ção. Eles me vigiavam o tempo todo. É claro que 
de vez em quando o agente se distraia com algu
ma coisa e eu conseguia conversar com a popu
lação. Nessas conversas, consegui algumas i n d i 
cações de que haveria s im pessoas que t inham 
tido suas orelhas cortadas em um bairro chama
do Sadr Ci ty , que é onde fica a maioria do povo 
xiita. A s s i m , eu passei a tentar ir para lá, mas é 
claro que não podia ir acompanhado. A censura 

era total, eles passavam o tempo todo vigiando, 
só podia sair com eles. Mas aí eu percebi uma 
oportunidade com a chegada de equipes america
nas. Os agentes não eram muitos e naquele 
momento eles estavam priorizando as equipes 
americanas. Mas mesmo assim a gente só podia 
gravar com eles. Aí um dia eu falei para eles que 
a equipe estava meio doente e que não íamos sair 
naquele dia. Pegamos um táxi para ir até Sadr 
Ci ty , mas aí o motorista me perguntou por que 
eu queria ir lá. Eu tentei enrolar, mas não deu. 
Vol te i ao hotel e consegui outro motorista de 
táxi, mais jovem e que concordou em levar a 
gente, porque o primeiro agiu como se fosse um 
soldado vigiando os estrangeiros. Conseguimos 
chegar no bairro. As pessoas ficaram desconfia
das porque éramos estrangeiros. Existia muita 
resistência e eles eram agressivos. Mas , f ina l 
mente, conseguimos filmar dois casos de solda
dos que tiveram as orelhas cortadas porque não 
quiseram servir ao exército na guerra contra os 
americanos. Contaram que as orelhas foram 
arrancadas sem anestesia. Um teve a orelha cor
tada parcialmente; outro, totalmente. As i m a 
gens se tornaram um documento mundial , por 
que até então ninguém tinha conseguido provar 
isso. Era um mito, uma lenda." 



SERGIO MOTTA MELLO, 
PRESIDENTE DO GRUPO TV1 

"O ano era 1973. Eu tinha 38 anos. Atuava 
como repórter especial do jornal O Estado de S. 
Paulo. V ia je i para Bruxelas, na Bélgica, para 
cobrir uma feira de negócios. Era ditadura no 
Brasil e um grupo de manifestantes protestava 
em frente ao local contra o governo brasileiro 
enquanto eu mandava notícias da feira e do que 
estava acontecendo. Quando as matérias chega
vam, elas eram censuradas e viravam poesias. 
Publicavam versos de Camões no lugar das 
minhas matérias e eu comecei a ficar frustrado. 

Acabou esse período de dez dias e eu viajei 
para Paris. Fui para a casa de um amigo com o 
objetivo de passar dois dias de folga. A s s i m que 
cheguei, li no jornal Le Monde que o Kadafi [líder 
da Líbia] chegava à França no mesmo dia que eu. 
Naquela época estávamos no auge da crise de 
abastecimento de petróleo. O Brasil também 
sofria as consequências. O país estava refém de 
uma situação muito difícil e não tinha nenhuma 
segurança de que conseguiria petróleo. Pensei: 
'estou aqui, frustrado, minha missão na Bélgica 
não deu certo, por que não entrevistar o Kadafi, 
presidenta da Líbia e integrante da Organização 
dos Produtores de Petróleo [Opep]?' Coloquei 
isso na cabeça e fui determinado. 

Fiquei de três a quatro dias tentando falar 
com ele. F u i até a coletiva no H o t e l Plaza 
Athénée, em que ele estava hospedado. E fiquei 
na marcação, falei com assessor, falei com os 
funcionários do hotel , e o Kadaf i começou a 
notar minha presença de tanto que eu enchia o 
saco. Não desisti . Fiquei no pátio do hotel no 
dia em que o presidente ia embora e eu o avis 
tei sentado no pátio. T i n h a segurança em 
volta, um cordão de isolamento imenso. Eu 
pulava, gritava, levantava o braço, e ai ele me 
percebeu novamente. A c h o que já estava cheio 
e. decidiu falar comigo. De ixou eu me aprox i 
mar, me apresentei e disse que era do Brasi l , 
ele fo i simpático, disse que gostava do Brasil . 
Só que t inha um problema, a minha bolsa com 
a caneta t i n h am ficado no bar e eu fu i entrevis
tá- lo sem caneta, somente de memória. Quando 
cheguei, ele emprestou sua própria caneta, que, 
inclusive, eu tenho até hoje. Na entrevista, ele 

reforçou que garantiria ao Brasil o fornecimen
to de petróleo. A notícia v i r o u manchete do 
Estadão, repercutiu muito . Isso foi muito bom 
para a minha carreira, e foi minha primeira 
entrevista internacional ." 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 24, n. 266, p. 41-47, abr. 2011.




