
A PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF mostra 

pouca paciência para o jogo de másca
ras e retórica da política e da diploma
cia. Sua irritação com as firulas diplo
máticas alimentou, por meses, no ano 
passado, rumores sobre a perda de pres
tígio do ministro das Relações Exterio
res, Antônio Patriota. No Congresso, são 
comuns as queixas pela falta de acesso 
direto ao principal gabinete do Palácio 
do Planalto. Dilma, sempre que pode, 
delega a seus subordinados o corpo a 
corpo nesses terrenos — e é assim tam
bém no trato com a imprensa, relação 
que costuma ter política e diplomacia 
como ingredientes essenciais. 

Por decisão explícita de Dilma, mani
festa a seus subordinados, não há repór
ter, colunista ou especialista com acesso 
direto e fácil à presidente. Algumas 
vezes, por intermédio da ministra de 
Comunicação Social, Helena Chagas, 
a presidente conversa com donos de 
jornais ou seus emissários. Raras vezes. 

Em outros momentos, também rara
mente, ela transmite, por seus asses
sores, comentários a repórteres de que 
leu algo que lhe interessou. 

Mas, para o padrão regional, Dilma 
é, até, uma chefe de Estado relativa
mente acessível: em seus dois anos de 
mandato, concedeu 31 entrevistas cole
tivas em Brasília, outras 32 durante 
viagens no Brasil ou no exterior, qua
tro entrevistas exclusivas a órgãos de 
imprensa internacional, nove exclusi
vas à imprensa nacional e duas entre
vistas a apresentadoras de programas 
populares de TV de grande audiência. 

Acessível, ma no troppo. Na maio
ria, são entrevistas curtas, com pou
cos temas. Nas viagens internacio
nais, por insistência de diplomatas e 
de seus assessores de imprensa, ela 
costuma abrir um pequeno espaço 
na agenda, para o que, no jargão pala
ciano, até a presidente chama de "que-
bra-queixo": coletivas de 10,15 ou 20 

minutos, geralmente em lugares públi
cos, como saguões de hotel ou após 
cerimônias oficiais. 

Dilma não costuma se negar a res
ponder a perguntas, mesmo quando 
reage irritada - a irritação revelada 
pelas sobrancelhas franzidas, ou pelo 
uso do vocativo "meu querido" (ou 
"minha querida", conforme o sexo do 
perguntador). Quando está descon
traída, brinca, chama repórteres que 
conhece pelo nome, arrisca até fazer 
piada. 

Em junho, no México para a reunião 
do G-20, o grupo das economias mais 
influentes do mundo, ao ouvir ques
tões sobre a inércia da União Europeia, 
perguntou aos repór teres se conhe
ciam o personagem "Sobrenatural de 
Almeida", a quem o escritor Nelson 
Rodrigues atribuía lances surpreen
dentes nos jogos de futebol: "Sabe o 
que eu acho? Existe um personagem, 
e ele é internacional, se chama 'Inexo-
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rável da Silveira'", emendou, ao defen
der sua crença de que a Europa teria 
de tomar decisões em breve, querendo 
ou não. Seu Inexorável da Silveira che
gou a ter uma breve notoriedade, nas 
páginas dos jornais do dia seguinte. 

Bem mais à vontade nos contatos 
com jornalistas, o antecessor de Dilma, 
Luiz Inácio Lula da Silva, não escon
dia, porém, o ressentimento com as 
críticas da imprensa. Chegou a falar 
em "tentativa de golpe", com a reper
cussão dada às denúncias do chamado 
mensalão, o escândalo de compra de 
apoio político no Congresso. "Tenho 
problema de azia", disse Lula, em 2009, 
ao explicar à revista Piauí seu desin
teresse em ler jornais e revistas. Lula 
sabia quando havia algo "importante" 
na imprensa por meio do ministro da 
Comunicação Social, Franklin Mar
tins, ou da assessora especial, Clara 
Ant, explicou o próprio presidente. 

Dilma também tem quem lhe faça 

alertas sobre assuntos de importância 
na imprensa, mas não dispensa a lei
tura diária de jornais. Economista, a 
presidente, segundo um de seus prin
cipais assessores, lê praticamente todo 
dia jornais econômicos. 

Rotina de leitura 

Recebe, às sete da manhã, um resumo 
do britânico Financial Times, que, às 
vezes, também lê pelo iPad; às oito e 
meia, tem em mãos um clipping diá
rio e comentado dos principais jornais 
e revistas do país, elaborado pelo seu 
porta-voz, Thomas Traumann, que 
inclui, quando necessário, notícias da 
imprensa internacional e até de jor
nais populares de distr ibuição gra
tuita. Segundo Traumann, a presidente 
também lê regularmente o New York 
Times e El País. Nos anos 1980, era a 
própria Dilma quem fazia uma análise 
das notícias para o Diretório Nacional 

do PDT, o partido dirigido pelo mítico 
político trabalhista Leonel Brizola, que 
quis conhecer pessoalmente a autora 
dos textos recebidos por fax. Militante 
de esquerda de atuação discreta, mais 
conhecida como mulher do também 
ex-guerrilheiro Carlos Araújo, com
panheiro de Brizola na fundação do 
PDT, Dilma logo chegaria a ocupar o 
cargo de secretária de Minas e Ener
gia, afirmando uma carreira técnica 
que a levaria até Lula e à Presidência. 

A presidente não se abre para colu
nistas, mas costuma reagir, ainda no 
Planalto, às notícias que lê. Liga para 
ministros para cobrar explicações ou 
determinar que se manifestem em 
relação a falhas ou críticas. Foi após 
uma dessas leituras que, em meados 
de novembro, o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega recebeu um telefo
nema da presidente com a ordem: ele 
teria de tomar a frente da defesa do 
novo regime do setor elétrico, tema 
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até então abordado na imprensa prin
cipalmente por técnicos, pelo ministro 
interino de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, e pelo diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), Nelson Hubner. 

O novo regime, que permitia a reno
vação antecipada das concessões do 
setor elétrico em troca de redução 
de tarifas atendia à reivindicação das 
associações industriais, que se queixa
vam dos altos custos da energia. Mas 
foi recebido com pânico pelos acionis
tas das empresas do setor, que derru
baram as cotações das concessioná
rias nas bolsas de valores. 

Mantega deu uma entrevista exclu
siva ao jornal Valor Econômico, para 
garantir que o governo não deixaria de 
reduzir as tarifas para os consumido
res. E assegurou que não mudaria as 
condições de renovação das conces
sões, acusadas pelas empresas de insu
ficientes para compensar investimen
tos feitos no setor. Seguindo a ordem de 
Dilma, o ministro passou a falar com a 
imprensa sobre o tema, e sinalizou, em 
suas declarações, a pouca disposição 
em negociar; embora, semanas depois, 
o governo acabasse voltando atrás e 
mudando algumas das condições para 
renovar as concessões elétricas. 

Apesar da a tenção ao noticiário, 
Dilma prefere contatos pessoais com 

especialistas desligados da mídia a ten
tativas de persuadir os chamados for
madores de opinião. Durante as tensas 
negociações para o novo Código Flo
restal, votado em setembro no Con
gresso, ela buscou opiniões de acadê
micos na área de meio ambiente, de 
professores da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), 
tradicional escola de agronomia da 
Universidade de São Paulo (USP), e de 
outros consultores, num claro esforço 
para formar a própria opinião, mais 
que influenciar a dos outros. 

Distância republicana 

Desejo de influência direta sobre ato
res importantes existe. Dilma levou 
para um cargo consultivo honorífico 
no Palácio do Planalto o influente 
empresário Jorge Gerdau Johannpe-
ter, fundador do grupo siderúrgico 
que leva seu sobrenome; tem, como 
tinha Lula, contatos frequentes com 
os donos das grandes empreiteiras 
do país, hoje grandes conglomera
dos com atuação multinacional em 
ramos que transcendem a constru
ção civil. O bilionário Eike Batista é 
um dos poucos com franco acesso a 
ela, segundo integrantes do governo 
com trânsito no Planalto. 

Já os grandes banqueiros rece

bem dela tratamento não muito dife
rente do dispensado aos f igurões 
da imprensa: uma conversa aqui, 
outra ali, demonstrações de respeito 
e pouco interesse em consultas. A 
autossuficiência da presidente em 
alguns assuntos foi, em 2011, uma 
das razões do crescente desencanto 
do então ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, ex-ministro do Supremo T r i 
bunal Federal, ex-relator da Assem
bleia Nacional Constituinte de 1998, 
estrela do PMDB habitualmente con
sultado para assuntos políticos e do 
Judic iár io por Lula, de quem tam
bém foi ministro da Defesa. Jobim foi 
demitido por Dilma com oito meses 
de governo, após uma entrevista com 
críticas a outros ministros da coor
denação política do governo. 

Para semear as ideias que gosta
ria de ver nos meios de comunicação 
de massa, Dilma recorre à ministra 
Helena Chagas e sua equipe de jor
nalistas e ao porta-voz Thomas Trau-
mann — que, diferentemente de ante
cessores acionados para manifesta
ções públicas, costuma com frequên
cia portar a palavra presidencial em 
conversas reservadas, offthe records. 

A presidente, para desalento do PT, 
embora já tenha se queixado publi
camente de manifestações da mídia 
que a "deixaram chateada", mantém 
d i s tânc ia republicana do intenso 
debate a respeito do que a mili tân
cia de esquerda considera "golpismo", 
ou "perseguição" da mídia brasileira 
contra o governo. Lula e seu minis
tro Franklin Martins acusavam aber
tamente as "famílias" donas de jor
nal de tramarem para derrubá-lo do 
governo e favorecerem a oposição. 

Em 2010, o jornal O Estado de 
S.Paulo apoiou explicitamente em 
editorial o candidato oposicionista, 
José Serra, e o outro grande jornal 
paulista, Folha de S.Paulo, embora 
fizesse também, em editorial, profis
são de fé apartidária, não deixou de 
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criticar duramente o então presidente 
e sua candidata à sucessão. 

Durante um debate sobre o Plano 
Nacional de Direitos Humanos no 
último ano do governo Lula, ao con
testar a ideia de "controle social da 
mídia" incluída no plano e criticar o 
que considerava agressão "sistemá
tica" do governo contra a imprensa, a 
representante da Associação Nacional 
dos Jornais (ANJ), Judith Brito, exe
cutiva do Grupo Folha, ficou famosa 
nos círculos governistas ao concluir 
que os "meios de comunicação estão 
fazendo de fato a posição oposicio
nista deste país", ante a incapacidade 
da oposição "fragilizada" de fiscalizar 
e criticar o governo. 

"Esse papel de oposição, de inves
tigação, sem dúvida nenhuma inco
moda", disse a executiva, numa con
clusão que passou a ser citada no 
governo como prova do ânimo opo
sicionista da mídia, supostamente por 
trás da cobertura do chamado mensa-
lão, afinal tratado pelo Supremo Tr i 
bunal Federal (STF), nomeado majo-
ritariamente por Lula, como um caso 
de "formação de quadrilha". 

Dilma fez mais do que se distanciar 
dessa discussão, que, mais recente
mente, foi ressuscitada pelo partido ao 
qual é filiada e incentivada pelo presi
dente da agremiação, Rui Falcão, seu 
ex-companheiro de grupo de estudos 
marxistas na USP dos anos de 1970. A 
presidente, contra a vontade de muitos 
militantes da esquerda, atendeu a soli
citações dos grandes grupos de mídia, 
os mesmos que seu partido considera 
incapazes de atuar numa democracia 
sem um necessário "controle social". 

Em 2012, Dilma respondeu a sinais 
de conciliação da revista Veja, uma 
das mais acirradas críticas do governo, 
concedendo uma entrevista exclusiva à 
publicação. Semanas antes, havia pres
tigiado a cerimônia pelos 90 anos da 
Folha de S.Paulo, com um discurso de 
elogios ao jornal e ao empresário Octá-

vio Frias de Oliveira, que comprou a 
publicação em 1962 e a transformou 
em um dos mais influentes veículos 
de comunicação do país. "Um governo 
deve saber conviver com as críticas dos 
jornais para ter um compromisso real 
com a democracia; porque a democra
cia exige sobretudo este contraditório, 
e repito mais uma vez: o convívio civi
lizado, com a multiplicidade de opini
ões, crenças, aspirações", discursou. 

Convívio com a crítica 

Na cerimônia da Folha, repetiu uma 
opinião que já havia constado de seu 
discurso de posse: "As críticas do jor
nalismo livre são essenciais para assi
nalar os erros do governo", disse. "Pre
firo o ruído da imprensa livre ao silên
cio das ditaduras." A comparação entre 
ruído e silêncio voltaria a ser lembrada 
por ela no começo de novembro de 
2012, após o julgamento do mensa-
lão, ao abrir, em Brasília, a 15a Confe
rência Internacional Anticorrupção. 

"Mesmo quando há exageros, e sabe
mos que em qualquer área eles exis
tem, é sempre preferível o ruído da 
imprensa livre ao silêncio das ditadu
ras", insistiu Dilma. A repetição tinha 
forte carga simbólica. Naquele dia, 
os jornais repercutiam um artigo do 

ex-chefe da Casa Civil de Lula, José 
Dirceu, um dos principais condena
dos pelo Supremo, no caso do men-
salão, no qual o ainda influente líder 
petista convocava o PT para adotar 
como prioridade o controle da mídia. 

É possível que Dilma rejeite con
tatos mais próximos com jornalistas 
não só por um estilo pessoal, avesso 
ao dia a dia da política, mas também 
por compartilhar, intimamente, da 
convicção de pessoas de seu entorno, 
que veem a imprensa como um par
tido de oposição, impermeável aos 
argumentos governistas. 

Mas, até pela frequência com que 
repete a ideia, a presidente mostra 
compreender que, amigos ou inimigos, 
os meios de comunicação de massa 
precisam gozar de liberdade, se o que 
o país deseja é viver numa democra
cia. Talvez seja por expressar princí
pios como esse que Dilma, nas pesqui
sas de opinião pública, se saia melhor 
que o próprio governo. • 

SÉRGIO LEO e repórter especial do jornal 

Valor E c o n ô m i c o em Brasília. Especialista 

em relações internacionais, ele foi diretor 

da revista Isto É Dinheiro, editor regional 

de O Estado de S.Paulo, repórter especial 

na TV Globo e nos jornais O Globo, Folha 

de S.Paulo e Jornal do Brasil 
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Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. , jan./ fev./ mar. 2013.




