
Eleito um dos dez jornalis
tas políticos mais influentes 
dos Estados Unidos em 2012,

Glenn Greenwald tornou-se re
centemente um dos personagens 
principais do escândalo que tem 
tirado o sono do presidente Barack 
Obama: a publicação de documen
tos secretos da Agência Nacional de 
Segurança dos EUA (NSA, sigla em 
inglês) que comprovam a existência 
de um programa de espionagem de 
conversas pessoais de cidadãos do 
mundo inteiro, incluindo o Brasil.

Nascido em Nova York, Gre
enwald trabalhou como advogado em 
sua cidade natal até 2005, quando a 
paixão por um carioca o fez mudar- 
se para o Rio de Janeiro (RJ). Instala
do numa casa no Alto da Boa Vista, 
bairro nobre da zona norte da cidade,
o atual colunista do The Guardian começou sua 
carreira jornalística ao abrir um blog, no qual dis
cutia e criticava medidas do governo Bush. Qua
tro dias após o primeiro post, um jornal publicou 
seu artigo e, de apenas um leitor (ele mesmo), a 
página passou a ter 30 mil acessos diários.

Greenwald começou então a receber contri
buições de seus leitores para manter seu jorna
lismo o mais independente possível. “Você não 
pode deixar organizações jornalísticas te colo
carem numa caixa, porque uma vez lá você vira 
um escravo. Se você olha o jornalismo apenas 
como uma carreira ou algo para se ocupar, en

tão não vá fazer jornalismo, porque 
existem maneiras mais fáceis de 
ganhar mais dinheiro”, diz.

Autor de quatro livros, entre eles 
dois best-sellers — “How Would a 
Patriot Act?” (2006) e “A Tragic Le- 
gacy” (2007) —, Glenn ainda não sabe 
quais as consequências que a recente 
matéria trará à sua vida particular. 
“É estranho ligar a televisão e ver 
pessoas debatendo se eu deveria ou 
não ir para a cadeia, ou se eu cometi 
algum crime.” E confessa que faz um 
certo esforço para não ficar paranoi- 
co com uma possível espionagem do 
governo dos EUA — mesmo quando 
apenas o laptop do seu parceiro “su
miu” da casa onde vivem.

Recentemente, a lei que impedia 
estrangeiros casados com pessoas do 
mesmo sexo de obterem visto per

manente foi revogada. “É irônico, porque por oito 
anos nós esperamos pelo fim da lei, mas a verdade 
é que eu amo o Rio. Minha casa é na floresta, com 
cobras, macacos, borboletas incríveis e insetos 
estranhos, é perfeito para nossos cachorros”, diz.

E não são poucos: hoje dez cães vira-latas, re
colhidos das ruas, fazem a alegria de Greenwald, 
que chegou a considerar a proposta de uma se
nhora que ofereceu dinheiro para que fundas
sem uma organização de resgate de animais 
abandonados. “Era uma oferta realmente tenta
dora (risos), mas ainda não posso largar tudo o 
que estou fazendo”, conta.
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D E  C A R A  E  M U I T O  
D I F Í C I L  D I Z E R  
Q U E M  T E M  U M A  
H I S T Ó R I A  B O A  E  
Q U E M  N Ã O  T E M

IMPRENSA - QUANDO VOCÊ ENTROU EM CONTATO COM 
O SNOWDEN PELA PRIMEIRA VEZ?
Glenn Greenwald - Foi em dezembro do ano 
passado. Ele escreveu vários e-mails sob um 
pseudônimo dizendo “tenho umas coisas em que 
talvez você queira dar uma olhada”, mas para isso 
eu teria de baixar um programa que criptografas- 
se as mensagens, para que pudéssemos conversar 
de um modo secreto e seguro. Como era muito 
complicado instalar, acabei procrastinando. Então 
ele me mandou instruções com o passo a passo 
— me tratou como um bobo praticamente (risos), 
e mesmo assim não instalei. Aí ele fez um vídeo, 
mostrando a tela do computador com as legen
das, dizendo exatamente o que fazer, e ainda as
sim não fiz porque até então não tinha motivos 
suficientes para achar que valesse a pena.

ENTÃO VOCÊ NÃO ACREDITOU LOGO DE INÍCIO?
Eu não dei muita atenção porque todos os dias re
cebo e-mails de pessoas que dizem ter uma grande 
história, quando na verdade a maioria está apenas 
tentando conseguir atenção. Sou reconhecido por 
cobrir histórias pelas quais outros jornalistas não

estão interessados, então pessoas que sabem de 
segredos sobre o governo acabam me escolhendo. 
Algumas vezes são histórias malucas, mas de cara 
é muito difícil dizer quem tem uma história boa e 
quem não tem. Tenho um assistente, mas geral
mente prefiro eu mesmo ler os e-mails, já que mui
to do meu trabalho é baseado na minha intuição, e 
não tem como delegar para outra pessoa. No caso 
do Snowden, ele passou duas semanas tentando me 
convencer a instalar esse programa de criptografia.

E COMO VOCÊ ACABOU DESCOBRINDO QUE ERA IM
PORTANTE?
Ele acabou procurando Laura Poitras [vencedora 
do Oscar de melhor documentário com o curta 
“My country, my country”, sobre a Guerra do 
Iraque]. Ele sabia que Laura era minha amiga e 
poderia me fazer prestar atenção, e ela já tinha 
o programa de criptografia. Encontrei Laura no 
início do ano em Nova York e ela me mostrou os 
e-mails. Parecia muito real, mas não sabíamos 
quem era, onde trabalhava. Quando finalmen
te Snowden começou a mandar os documentos 
para a gente, entendemos tudo.
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QUAL FOI SUA REAÇÃO QUANDO VIU OS DOCUMENTOS? 
Eu quase desmaiei (risos). Ele dizia que tinha 
documentos secretos sobre vigilância do gover
no e me mandou uns vinte, uma amostra muito 
pequena. Li as duas primeiras páginas e fiquei 
tonto de felicidade. Eu trabalhava nesses as
suntos havia tanto tempo e finalmente estava 
perto de realizar meu sonho mais impossível. 
Era como noite de Natal vezes um milhão.

ENTÃO VOCÊ FOI ENCONTRAR O SNOWDEN EM 
HONG KONG?
Primeiro tive uma reunião com o The Guardian, 
porque eu sabia que precisaria de suporte ins
titucional, e queria que ficassem tão confiantes 
quanto eu estava. Foi apenas meia hora de con
versa até que eles dissessem “você vai amanhã 
para Hong Kong”. Eu trabalhava lá havia apenas 
oito meses e geralmente escrevo colunas de opi
nião, era um risco para eles. De última hora eles 
enviaram outro repórter do jornal, acho que para 
ficar de olho em mim, para ter certeza de que eu 
não estragaria tudo (risos).

E COMO FOI O PRIMEIRO ENCONTRO COM O SNOWDEN? 
Ele tinha um plano muito complicado de como 
deveríamos nos encontrar. Deu uma senha, que 
era uma pergunta que eu teria de fazer num 
tom de voz alto para um funcionário do hotel 
para depois entrar numa sala estranha, que ti
nha um crocodilo gigantesco de plástico. Ele 
apareceu exatamente io minutos depois segu
rando um cubo mágico. Fiquei chocado, porque 
esperava uma pessoa mais velha, afinal, ele era 
muito sofisticado na linha de raciocínio e era 
alguém disposto a jogar a vida fora por um ideal 
político. Não entendia como alguém tão jovem 
poderia ter acesso a algo tão sério.

QUE CUIDADOS ELE TOMAVA DURANTE A CONVERSA? 
Colocava travesseiros debaixo da porta e não 
queria sair do quarto de jeito nenhum, mas, 
quando saía, colocava copos de água empilha
dos atrás da porta e um guardanapo ao lado com 
manchas de alimento. Caso alguém abrisse, não 
seria capaz de refazer as manchas porque ele sa
beria. E toda vez que digitava senhas, ele colo
cava um lençol por cima da cabeça e da tela do 
computador para o caso de ter câmeras no teto.

ALGUNS ARTIGOS SOBRE SNOWDEN SUGEREM QUE 
ELE É APENAS UM MENINO QUE ASSISTIU A FILMES 
DE ESPIONAGEM DEMAIS...

Ele trabalhou na CIA por sete anos. Uma das coi
sas que sempre fazem com as pessoas que expõem 
segredos do governo é fazer com que elas pareçam 
loucas, e ele é totalmente não louco. Ele está certo 
em ser tão cuidadoso porque os EUA estão ou
vindo tudo, especialmente as pessoas que estão 
espalhando seus segredos para todo o mundo.

VOCÊ QUESTIONOU O MOTIVO DE ELE FAZER ISSO, JÁ 
QUE ELE SABIA QUE A SUA VIDA JAMAIS VOLTARIA 
A SER NORMAL?
Geralmente a fonte quer proteger sua identidade, 
esconder quem ela é. Desde o primeiro momento, 
ele queria se identificar, e o argumento foi que o 
impacto seria mais poderoso se ele não se escon
desse. Ainda assim eu estava muito preocupado. 
Ele é adulto, pode tomar suas próprias decisões, 
sabia que eu não iria impedi-lo, mas queria ter 
certeza de que tomou essa decisão com total en
tendimento de onde estava se metendo.

E QUAL ERA O ARGUMENTO?
Ele disse que era obrigação, como ser humano, 
se sacrificar para o bem de outros. As pessoas 
sentem felicidade por motivos diferentes, e eu 
me convenci de que o jeito dele de ficar feliz é se 
comprometer com algo bom. Outra coisa interes
sante é que pessoas da idade dele veem a internet 
como uma parte central de suas vidas. Para ele era 
a promessa de uma terra de liberdade, para explo
rar e ser criativo, e os governos estariam tornan
do-a um espaço de vigilância e controle.

QUAL FOI A SUA MOTIVAÇÃO PARA SE ARRISCAR A 
PUBLICAR ESTA HISTÓRIA?
O governo dos EUA é de longe o mais poderoso do 
mundo, e eles agem como um império, um centro 
de poder que tem todos os atributos de corrup
ção. Cometeram todos os tipos de abuso de que 
se tem conhecimento com total sigilo. Então meu 
papel, não só como jornalista, mas também como 
cidadão, é lutar para jogar luz o máximo que eu 
puder sobre os abusos obscuros, para que todas 
as pessoas do mundo saibam e possam decidir se 
querem permitir que isso aconteça ou não.

E COMO ESTE CASO AFETOU A SUA VIDA?
Mudou praticamente tudo. É estranho ligar a 
televisão e ver pessoas debatendo se eu deveria 
ou não ir para a cadeia, ou se eu cometi algum 
crime. Eu já era influente antes disso nos EUA, 
mas hoje esta influência está muito maior, no 
mundo inteiro. Infelizmente uma das coisas que
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eu mais amava de morar no Brasil era que nin
guém tinha ideia do que eu fazia, além do stress 
que trouxe para mim e meu parceiro; estamos 
nos sentindo um pouco ameaçados.

ACONTECEU ALGUMA COISA?
Quando estava em Hong Kong avisei meu parcei
ro que mandaria todos os documentos criptogra
fados para que ele guardasse na internet, porque, 
caso algo acontecesse, ainda teríamos acesso. Dois 
dias depois, o laptop foi roubado da nossa casa, e 
nada mais foi levado — nunca havia acontecido 
algo parecido. Claro que você não quer ficar pa- 
ranoico e começar a culpar o governo por tudo o 
que você não consegue explicar, mas só o fato de 
entrarem na minha casa ou pagarem alguém para 
fazer isso pode te deixar mais vulnerável. Mas 
coisas assim me deixam ainda mais agressivo.

VOCÊ VOTOU NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES?
Não votei e não voto porque quero ser completa
mente independente no que eu faço. Em 2008 eu 
escrevi um artigo sobre como seria bom para os 
EUA Obama ser eleito, mas em 2012 não, porque 
entendi que as eleições não importam tanto as
sim. O governo dos EUA é uma máquina que as 
pessoas mais poderosas do país usam para atin
gir seus objetivos. Existem sim algumas diferen
ças entre os partidos e há questões importantes, 
como homossexuais terem direitos iguais, mas 
questões centrais independem do partido.

VOCÊ TEM ACOMPANHADO AS MANIFESTAÇÕES NO 
BRASIL?
Não, porque estou muito ocupado com este 
caso, mas o Brasil mudou muito desde a pri
meira vez que eu vim para cá, há 13 anos. As 
pessoas têm uma visão maior do poder de mu
dança. No começo achavam impossível ter uma 
vida melhor, mas, com internet e programas 
sociais, essa impressão mudou, é como o “so
nho americano”, que é justamente acreditar que 
seus filhos serão mais ricos, e eu tenho sentido 
essa energia aqui — o que é engraçado, porque 
nos EUA está o contrário: pais estão preocupa
dos com o futuro dos filhos pela primeira vez 
na história do país, mas isso é o que acontece 
quando um império começa a declinar.

MUITAS PESSOAS FICARAM SURPRESAS AO DESCO
BRIR QUE VOCÊ USOU A INTERNET PARA INVESTI
GAR 0 CASO?
Meus leitores ficaram chocados quando, após 
dois anos morando aqui, descobriram que eu 
não estava em Washington. A internet permite 
duas coisas fundamentais: a primeira é conse
guir chegar de qualquer lugar ao material ori
ginal que você quiser; e a segunda é o espaço, 
porque no impresso você tem limites muito rí
gidos, enquanto na internet é possível mostrar 
aos meus leitores todos os documentos que eu 
li para escrever meu texto. Isso torna seus lei
tores poderosos também. H
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p. 28-32 , ago . 2013.




