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Se for para o governo não admi
tir mais que seus integrantes falem 
reservadamente com os jornalistas, 
em off, extinguindo o tradicional uso 
das fontes pela imprensa, melhor se
rá transferir o gabinete de trabalho e 
a residência oficial do presidente-Jo
sé Sarney para o presídio da Papuda, 
próximo de Brasília. Porque, em to
do o governo, é ele quem mais fala 
em off e é usado como fonte. Quase 
todos os dias Sarney lança mão des
sa prática secular, como político ex
periente que é. Revela pontos de vis
ta, muitos projetos e até, bissexta-
mente, anuncia de maneira informal 
mudanças de vulto na administração 
e na política. Apesar de dar entrevis
tas, ele também se utiliza da conver
sa amena, descontraída, onde as no
tícias vão surgindo de maneira natu
ral ou plantada. 

Não há um ministro, na Nova Re
pública, que não adote os mesmos 
métodos, inclusive os militares. Pas-
sam-se, no governo, fato e atos que 
não cabe à autoridade revelar de pú
blico, mas de interesse nacional ou 
até pessoal. Eles se denominam in
formação, matéria-prima com que li
dam os meios de comunicação. 

A ideia de proibir o off e calar as 
fontes é de cidadão guindado recen
temente a um dos múltiplos organis
mos de comunicação social do gover
no, misto de ex-repórter e astrólogo. 
Os votos gerais são para que jamais 
venha a se transformar num Lopes 
Rega caboclo. 

Getúlio Bittencourt chegou à re-
cém-criada Secretaria Especial de 
Comunicação Social da administra
ção federal por via transversa. Im
pressionou o presidente Sarney ppr 
suas qualidades de traçar destinos 
individuais nos mapas celestes, ha
vendo quem jure ter sido dele a pre
visão, por conta de conjunções as
trais, de que Tancredo Neves não as
sumiria o governo. Diante da crise 
verificada em torno do antigo porta-
voz do Palácio do Planalto, Fernan

do César Mesquita, e precisando 
substituí-lo, o presidente optou pelo 
duplo profissional. 

A história que se segue é verda
deira, e, se for preciso, daremos o 
nome da fonte que a revelou. Não 
haveria grande modificação no es
quema de comunicação social do go
verno, com a troca de Mesquita por 
Bittencourt. Sarney pediu ao novo 
auxiliar que elaborasse um projeto 
de divulgação das atividades oficiais 
e se preparasse para assumir a Secre
taria de Imprensa e Divulgação. Ele 
estava pronto para fazer as vezes de 
porta-voz e, todos os dias, aparecer 
nos vídeos, microfones e páginas de 
jornal, falando em nome do presiden
te. Essa atividade, aliás, mesmo mo
desta, arrebenta com o ego de qual
quer um. Antes de se transferir para 
Brasília, Getúlio ofereceu-se um ba
nho de loja e passou por razoável 
reforma do visual. Foi quando se 
soube, nos corredores palacianos, 
que uma dessas gigantescas redes de 
televisão, através de um de seus dire-
tores, fez saber que "no seu quadra
dinho, o novo porta-voz não aparece
ria". Questões pessoais, idiossincra
sias ou falta de simpatia, tanto faz, 
mas a verdade é que Sarney, ao rece
ber Getúlio Bittencourt e seus pla
nos, disse-lhe que precisavam mudar 
alguma coisa. Ele não seria mais por
ta-voz, senão um coordenador da po
lítica de comunicação social. Iria pa
ra a subchefia de comunicação e di
vulgação do Gabinete Civil, substi
tuindo a Roberto Parreira e não mais 
a Fernando César Mesquita, cujo 
substituto temporário se tornaria 
efetivo, o jornalista Frota Netto. 

A primeira reação de Bittencourt 
foi pedir tempo e dizer que, sendo 
assim, preferia não aceitar nada. O 
temperamento conciliador do presi
dente, dois dias depois, encontrou 
fórmula salamônica: criaria a Secre
taria Especial de Comunicação So
cial da administração federal, direta-
mente subordinada a ele, paralela à 
Secretaria de Imprensa. Já com ter
nos novos comprados, passagem pa
ra Brasília aviada e cabelos pentea

dos em novo estilo, o ex-jornalista 
acabou aceitando o que não era pro
priamente uma diminuição de cargo, 
mas, sem dúvida, um afastamento 
das tão ansiadas câmeras e luzes. 

O resultado aí está. Na primeira 
oportunidade que teve para vingar-
se da parte da imprensa que até inu-
sitadamente o repeliu, ou repeliu sua 
imagem (a tal rede de televisão), Ge
túlio Bittencourt não perdeu tempo. 
Quis vingança de toda a imprensa. 
Sugeriu, ou, no mínimo, não reagiu à 
nova diretriz de comunicação social 
do Executivo, anunciada pelo minis
tro Marco Maciel, chefe do Gabinete 
Civil: "Não haverá mais fontes no 
governo. Ninguém está autorizado, 
daqui por diante, a falar em off". 

Uma bobagem, porque Maciel é 
dos que mais utilizam o artifício e 
não cometerá a ingenuidade de ser o 
primeiro a bani-lo de seu relaciona
mento com os jornalistas. Nem qual
quer outro ministro. 

O off tem sua razão de ser e exis
te desde que existe imprensa. Serve 
para revelar acontecimentos passa
dos à sombra da socieda.de e dos 
meios de comunicação. É adotado 
para a revelação de propósitos. Per
feitamente ético e necessário, usa-se, 
para caracterizá-lo, o termo "fontes". 
"Fonte do governo informou isso, 
fonte da oposição imaginou aquilo." 
Durante os anos da ditadura recente, 
o off se viu maximizado e desmorali
zado. Ninguém falava em seu próprio 
nome, todos tinham medo de apare
cer e de desagradar os deuses de 
plantão, fosse por revelações, fosse 
pela mera manifestação de pensa
mento. Assim, chegou-se ao exagero 
de ver, em alguns jornais, até entre
vistas coletivas dadas em off. Houve 
quem escrevesse que "importante 
político encontrou-se com importan
te general e falaram de assunto tão 
importante que não pode ser revela
do". Uma deturpação, é óbvio. Mes
mo assim, até naqueles tempos mui
ta coisa veio a público por conta das 
fontes. A verdadeira guerra deflagra
da em Brasília quando da demissão, 

do general SyMo Frota do Ministé 
rio do Exército, por exemplo. Nin
guém declarou nada, mas muita gen 
te do governo se abriu e contou que a 
brigada paraquedista, no Rio, esteve 
a poucos minutos de voar para Brasí
lia e descer na praça dos Três Pode 
res. No governo Figueiredo, soube-se 
graças a outra fonte, meses antes, da 
briga armada entre o general Golbe-
ry do Couto e Silva e o general Octá
vio Medeiros, cujo resultado foi a 
exoneração do primeiro, apesar de 
tantos desmentidos. Também atra 
vés do off, na véspera da posse de 
Tancredo Neves na Presidência da 
República, colocamos de plantão na 
porta do Hospital de Base de Brasília 
um repórter e um fotógrafo de O 1» 
tado e do Jornal da Tarde. Alguma 
coisa nos havia sido transmitida por 
fonte especial. Da saída de Francisco 
Dornelles do Ministério da Fazenda 
até a próxima reforma parcial do Mi
nistério, quanta coisa é publicada 
com base em fontes? Até, ainda oh 
tem, a tentativa de união nacional* â 
ser empreendida pelo presidente 
Sarney. 

Lá fora, basta citar Watergate, 
que levou um presidente dos Estados 
Unidos à renúncia, ou lembrar como 
primeiro saíram nos jornais, agora, 
notícias sobre a venda de armas ao 
Iran e a aplicação do dinheiro na aju
da aos "contra" da Nicarágua. - "* 

Pois é contra isso, sem tirar nem 
pôr, que se insurge o novo coordena* 
dor de comunicação social do gover
no, numa atitude que faria a felicida
de do porta-voz do Cremlin ou dp 
secretário de imprensa do palácio 
presidencial em Assunção do Para
guai. 

Não vai acontecer nada, as fon
tes do governo continuarão falando; e 
as informações em off de altas óú 
baixas autoridades não deixarão de 
ser reproduzidas. Pode ser, até, que 
Getúlio Bittencourt venha a saber, 
por notícia em off ou confidência de 
alguma fonte, que o presidente da 
República prepara nova alteração no 
seu esquema de comunicação so
cial... ' I 
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