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Üamey, a polícia e a imprensa 
Ricardo A. Setti 

A agitada e curta entrevista coleti
va em que o presidente José Sar

ney assegurou no sábado, em São Pau
lo, que a eleição presidencial não corre 
riscos conteve antecedentes que, por 
parecerem de economia interna de ór
gãos de imprensa e jornalistas, pouco 
vieram a público. De todo modo, eles 
merecem ser discutidos porque abran
gem muito mais — desde a 'liturgia do 
cargo", a que Sarney, desde o início de 
seu mandato, diz conferir importância capital, até o direito de o 
púbico ser ampla e constantemente informado a respeito das 
opiniões, atividades e projetos do presidente da República. 

Na entrevista, o que se.viu, uma vez mais, foi a cena de 
muitas vezes: de um lado, um grupo de jornalistas tentando 
executar sua tarefa; de.outro, forças policiais e agentes de 
segurança que encaram a imprensa como um inimigo perma
nente a ser mantido à distância. Pelo mero esforço de cumprir 
sua obrigação, os jornalistas foram uma vez mais tratados com 
desprezo e desconfiança, a ponto de merecerem jatos de 
gás lacrimogênio em spray da Polícia Militar de São Paulo. 
Não fosse o temperamento afável e cordial do próprio presi
dente — que nem seus críticos mais duros e sequer seus 
inimigos políticos mais empedernidos costumam negar —, e a 
opinião pública teria sido privada de uma imporíante declara
ção a respeito da transição democrática. Foi o próprio Sarney 
quem, apesar do empenho da polícia e de sua segurança 
em separar a imprensa do presidente, decidiu encaminhar-se 
para os repórteres e falar. 

Não se trata, aqui, de choramingar as dificuldades que 
jornalistas enfrentam para realizar seu trabalho. Isso é proble
ma interno dos profissionais, e cabe a nós, repórteres, discuti-lo 
e enfrentá-lo. A questão só deve ser levada ao público quando 
atinge seu intçresse. No caso, é o que ocorre. A desorga
nização e a falta de planejamento que cercam as entrevistas do 
presidente e a inexistência de uma política mínima que norteie e 
oriente Sarney em seus contatos com a imprensa — responsa
bilidade dos profissionais que para isso o Palácio do Planalto 
mantém sob contrato, a começar do Secretário de Imprensa — 
estão afetando dois bens de interesse coletivo: a dignidade do 
cargo de presidente da República e o direito de o público ser 
correta e freqüentemente informado. 

É constrangedor, por qualquer país civilizado que se tome 
como parâmetro, ver o presidente acossado por microfones e 
câmaras de televisão e encurralado por uma gritaria de 
perguntas desconexas a cada oportunidade em que deixa o 
Palácio do Planalto para compromissos em qualquer lu
gar do país. Não é assim que um presidente deve se mostrar à 
nação, não é dessa forma que deve ser visto na televisão. Além 
de arranhar a majestade que o cargo obrigatoriamente de
ve conter, essa situação prejudica qualquer coerência nas res
postas e qualquer transcendência maior em seu conteúdo. O 
púlico, assim, saí prejudicado nos dois planos: não lhe interessa 
a diminuição do. cargo de presidente, e não lhe interessa ser 
informado de forma truncada e incoerente. 

E claro que muitos de nós, jornalistas, em nada ajudam a 
melhorar essa situação. Entre os jornalistas, como alias entre os 
ascensoristas, os1 jóqueis, os cientistas sociais ou os sena
dores, existem pessoas mais e menos preparadas, cidadãos com 
maior grau de educação e compostura pessoal, e com certa 
freqüência os repórteres menos cotados nes*se ranking podem 
colaborar para o triste espetáculo em que os encontros do 
presidente com a imprensa por vezes se transformam. Mas a 
responsabilidade fundamental por isso está no Palácio do 
Planalto. Se certas providências mínimas fossem adotadas, se 
algumas regras elementares fossem estabelecidas, as mudanças 
seriam rápidas e o resultado imediatamente apareceria. 

Por que, por exemplo, não se organizam de forma civiliza
da as aparições regulares do presidente à imprensa credenciada 
no Planalto? O exemplo americano, sempre invocado para tudo 
neste pais, desta vez serve, e bem. As entrevistas do presidente 
em. seu local de trabalho, o Palácio, deveriam.ser, como çcorre 
rios Estados Unidos, sempre num mesmo local, com o presiden

te ocupando um pódio, se possível com o selo da República — 
como o próprio Sarney já fez, com sucesso, algumas vezes — e 
os repórteres sentados, educadamente, num auditório. Ali se 
postariam, também, as câmaras de televisão, a uma distância 
decente da figura do presidente. Iniciada a entrevista, feitas 
algumas declarações preliminares, o presidente declara que 
passa a responder às perguntas dos repórteres que levantam o 
braço, e começa a apontar aqui e 'ali. O repórter indicado 
levanta-se, faz a pergunta — o ideal é que o auditório não seja 
muito grande, para que não haja necessidade de cada um 
levantar-se e dirigir-se a um microfone distante — e o presiden
te responde. 

• Fora de Brasília, a mesma coisa. A cada aparição do 
presidente, sua assessor ia providencia com antecedência uma 
sala, um pódio, que pode ser transportado no avião presiden
cial, e repete-se a função. Se o presidente desejar falar no 
aeroporto de Brasília ou num aeroporto de desembarque, ado
ta-se o mesmo processo: a sala VIP pode ser utilizada, por 
exemplo. Se a solenidade é na Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo ou no Palácio Guanabara, no Rio, na 
Exposição de gado Zebu de Uberaba ou na Festa do Vinho de 
Caxias do Sul, a mesma coisa: combina-se com antece
dência que o presidente só vai a cerimônias onde haja condições 
dignas e eficientes para seus encontros com a imprensa. E 
lógico que os anfitriões invariavalmente resolverão o proble
ma. Assim, fica expressamente combinado e passa a ser uma 
política oficial do Palácio que o presidente não dá entrevistas 
coletivas de outra forma. Em uma semana, a regra terá sido 
acatada e se revelará, além de civilizada, muito mais produtiva 
do que o caos de hoje. 

No tempo dos generais-presidentes, havia regras demais e 
informação e liberdade de menos. Os presidentes não conside
ravam a entrevista uma prestação de contas regular e obriga
tória a ser apresentada à opinião pública, mas uma concessão 
rarissima que, a seu bel prazer, faziam à imprensa. As entrevis
tas do general Garrastazu Mediei, por exemplo, eram ridí
culas: as perguntas deviam ser apresentadas com antecedência, 
por escrito, e depois êncenava-se uma coletiva, com o presiden-' 
te lendo as respostas já prontas. O general Ernesto Geisel só se 
deu ao trabalho de conceder uma entrevista espontânea a um 
jornalista quase em meio do mandato, e ainda por cima no 
Japão, quando falou à Rede Globo de Televisão. A partir daí, 
tomou gosto por entrevistas fora do território nacional. O pri
meiro da dinastia de 1964, o marechal Castello Branco, passou 
seu período inteiro na Presidência sem nunca ter concedido 
uma única entrevista em que não conhecesse previamente as 
perguntas. O general João Figueiredo do "prendo e arrebento", 
apesar de: sua ojeriza quase física à imprensa, iniciou uma era 
de maior autenticidade e contatos mais freqüentes com o país, 
via jornais, rádio e televisão. 

Mas foi Tancredo Neves, em sua primeira entrevista 
coletiva como presidente eleito — presentes os dedos do 
jornalista e hoje deputado Antônio Britto e do publicitário e 
jornalista Mauro Salles — quem deu o tom de dignidade do 
cargo e competência nos resultados que as entrevistas coletivas 
em seu mandato deveriam ter tido. O fato de termos saído — 
graças a Deus — da época imperial dos generais não implica em 
que se caia no extremo oposto, em que o presidente é entre
vistado como se fosse um jogador de futebol no vestiário. O 
cargo do presidente Sarney é mais importante do que ele, do 
que seu sucessor, do que qualquer de seus ocupantes. O curioso 
é que a assessoria do presidente não percebe que as coletivas 
organizadas — sobretudo se televisionadas ao vivo, possibilida
de que 0 Planalto raramente explora — são oportunidades ade
quadas e muito menos incômodas de o presidente dar.seu 
recado ao país do que as insuportáveis redes nacionais 
obrigatórias. Sam Donaldson, da rede de televisão ABC, de 
longe um dos mais competentes repórteres da televisão ameri
cana, contabilizou num livro lançado no ano passado que o 
presidente Jimmy Carter, em apenas quatro anos de governo, 
concedeu !>9 entrevistas coletivas televisionadas ao vivo. Em 
nenhuma delas o presidente levou uma microfonada na cabeça 
nem um único jornalista apanhou da polícia — e o país foi 
devidamente informado sobre centenas de temas relevantes. 
Coma palavra,o Planalto, _ • 
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