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Resumo 
 
O artigo avalia a relação entre o poder da imprensa e a capacidade de manutenção de 
segredo em casos exemplares como o Watergate e as denúncias recentes sobre corrupção 
da revista Veja. A metodologia utilizada foi a análise de informações disponibilizadas em 
veículos de comunicação, com back ground teórico apoiado nos trabalhos sobre a análise 
do poder de Michel Foucault. 
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O caso Watergate é considerado momento exemplar do papel do jornalismo no 

controle dos abusos dos poderes públicos, baluarte dos defensores do jornalismo em seus 

piores momentos de crise de credibilidade, justificativa para que se combata a frase de 

Balzac para quem se o jornalismo não existisse seria necessário não ter inventado aquilo. 

 

Foi por intermédio do trabalho de dois jornalistas do Washington Post, Bob 

Woorward e Carl Bernstein há 31 anos que veio à tona uma crise política nos Estados 

Unidos que derrubou o presidente Nixon, em 1974. Mas, pensando efetivamente se foi o 

jornalismo quem derrubou o presidente, percebemos que a resposta é não. Os jornalistas 

efetivamente desenvolveram um brilhante trabalho de apuração e apuração de dados 

complexos, mas o poder real de derrubar Nixon estava em outras mãos, mãos que soube 

em 1 de junho passado ser o segundo homem mais importante do FBI na época, W. Mark 

Felt. 

 

Para começar a desenhar a análise deste caso, é importante saber que uma das 

dimensões do problema do poder da informação no jornalismo envolve o conhecimento 

de algo que ninguém mais sabe, o segredo. Quem soube da pretensão de confisco das 
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poupanças do governo ?Collor dias ou horas antes do ocorrido, se utilizou do poder 

daquela informação ainda na forma de segredo para tirar proveitos de ordem financeira, 

política etc., proveitos de ordem real. Quando a notícia chegou à imprensa, não havia 

mais como tirar vantagem da informação. Só houve toda a sorte de privilégios de quem 

compartilhava do segredo porque o grupo conseguiu manter a informação distante da 

imprensa. Depois que a informação chega à imprensa, vira notícia, ela ganha a dimensão 

do acontecimento de conhecimento público, e perde o poder de manipulação do segredo. 

 

O segredo é um avesso da informação, ele só existe e dá poder enquanto não é 

revelado. Esta é uma constatação importante para pensar o caso Watergate, tão exemplar 

do jornalismo. O segredo só se torna uma esfera de poder quando há mecanismos de 

tirada de proveito por parte de um sujeito privilegiado que o conhece e que consegue 

prever o que acontecerá quando ele vier à tona. 

 

Mas o tipo de utilização do segredo no caso Watergate é mais sofisticado que a 

versão tupiniquim do golpe do baú collorido. Ocorre que Mark Felt queria ser diretor do 

FBI e conhecia um segredo capaz de derrubar Nixon, até porque era um dos homens mais 

importantes de um instituto de informação e polícia. 

 

Por isso, Felt tinha de encontrar uma maneira de ameaçar dizer a verdade sem 

efetivamente revelá-la. Ele não queria que o segredo fosse revelado de verdade, só faria 

aquilo se não fosse agraciado com o posto pretendido. Ao mesmo tempo, ele tinha de 

mostrar a Nixon que teria poder de derruba-lo caso não fosse nomeado para o cargo que 

pretendia, sem poder dizer o que pretendia diretamente sob risco de morte. Daí ele ter 

vazado para Woodward a ponta do iceberg do segredo que conhecia. Daí ter alimentado 

homeopaticamente o Washington Post com pequenas pistas que iam desenhando o caso 

Watergate. Até chegar ao golpe de misericórdia, ele explicar para Woodward que a 

verificação dos números de série do dinheiro apreendido com os espiões que invadiram o 

prédio dos democratas levaria a notas doadas ao comitê de campanha eleitoral de Nixon. 

 



A verdadeira quebra de braço do poder se deu entre Felt (aparentemente, mas 

podia ter alguém por trás) e Nixon. O jornalista funcionou como uma espécie de 

instrumento completamente amorfo porque o jornalista raramente exerce o poder do 

segredo. 

 

Trata-se de uma característica avessa ao jornalismo. O jornalista não quer guardar 

segredos, ele quer transmitir o que sabe antes dos outros, quer exercer do poder da 

velocidade da informação, mostrar que descobriu primeiro, que foi mais esperto, mais 

sagaz, conseguiu o furo, conseguiu a reportagem premiada que ninguém mais fez, de 

preferência, uma reportagem investigativa. Seduzido pela luz de Narciso, não percebe 

que entrega de bandeja o poder. 

 

Pensemos com calma. Não é evidente que os prêmios todos recebidos por 

jornalistas investigativos caberiam muito melhor a outrem. Pensemos no caso do 

Watergate. Considerada a maior reportagem do século por inúmeros experts da área. 

Alguém duvida que um outro bom repórter poderia ter sido agraciado pelo contato do 

Garganta Profunda, cognome criado pelos repórteres para se referirem à fonte secreta? 

Mas alguém ainda duvida de que a coisa teria ido para a frente se não fosse Felt? O 

anônimo hoje brilha muito mais que os dois repórteres considerados os mais brilhantes da 

categoria em todo o mundo. 

 

Pode-se admirar também a intervenção do jornalista no processo. É de se admirar 

por exemplo, a ironia de Jânio de Freitas quando publicou um anúncio cifrado nos 

classificados da Folha de S. Paulo contendo o resultado de uma concorrência da Ferrovia 

Norte-Sul no governo Sarney antes dos envelopes serem abertos. O uso da seção de 

classificados é de uma sutileza impagável. Mas por que não nos perguntamos com mais 

freqüência de onde saiu o gabarito com os resultados? Como Jânio de Freitas teria 

conseguido aquele gabarito se não fosse pelas mãos de algum dos empreiteiros que 

participava do conluio e por alguma razão não ficara satisfeito com seu quinhão? Com a 

partilha dos lotes? 

 



A imprensa é co-participante do jogo do segredo, assim como um câmera-man é 

de um filme que ganha o Oscar. Mas também deve-se ressalvar que por vezes ela assume 

também o papel principal, na maior parte das vezes, não na figura do jornalista, mas do 

dono do meio de comunicação. Sabedor de que o poder da inforamção reside em muito 

no segredo, ele prefere repórteres mais dóceis para que, na condição de detentor do 

segredo, negocia, assim como Felt, cargos, verbas publicitárias oficiais, financiamentos 

em bancos estatais. E, às vezes, deixa pistas que explicitam sua própria condição. Não foi 

isso que aconteceu quando o jornalista graduado de Veja, Mário Sérgio Conti, escreveu 

Notícias do Planalto, em que abre as portas do segredo de Veja também? O autor também 

pode estar na berlinda. Pode ter publicado o livro após um desentendimento de alguma 

ordem com a empresa, ou pode ter optado pela solução da industria editorial livreira, 

inaugurando um best seller. 

 

Tudo o que está sendo dito trata do jogo do poder da imprensa em sua dimensão 

real. Aquela que faz corar os defensores de uma ética de manuais, reducionista, purista. 

Os instrumentos teóricos apropriados para iluminar uma dimensão mais profunda da 

análsie do poder da imprensa prescinde de autores como Nietzsche, que arrebenta os 

sistemas puristas de análise ética, platonistas, ou Michel Foucault, que abre as portas da 

análise da microfísica do poder, entre inúmeras outras referências de preferência de um 

ou de outro analista. Cito os que utilizei para chegar aqui. E para seguir um pouco mais, 

voltemos à Veja, que nos brinda na semana de 8 de junho com uma nova pérola, desta 

vez publicada em suas próprias páginas. 

 

Na reportagem “Uma mentira contada na PF”, nas páginas 130 e 131, Veja diz 

que: 

“As informações que VEJA publicou foram contadas pelo próprio Lídio 

Duarte em entrevista gravada – cujos trechos podem ser lidos em destaque na 

página ao lado e ouvidos no endereço www.veja.com.br A revista, cumprindo o 

compromisso do off, no qual a fonte conta o que sabe sob a promessa de não 

aparecer como origem das informações, não noticiou que o esquema dos 400.000 

reais fora revelado por Duarte. Só o faz agora, nesta reportagem, por considerar 



que Duarte quebrou sua parte no compromisso, ao tentar desmentir a revista, 

Duarte não disse a VEJA apenas que fora pressionado a doar 400.000 reais ao 

PTB. Disse muito mais. Contou até que lhe indicaram como arrancar o dinheiro 

do IRB” 

  

Veja explicita melhor do que poderíamos fazer num breve artigo até que nível 

está envolvida com a prática do segredo. Como se dá o jogo das negociações com as 

fontes. E também seu descompromisso com um acordo quando acha que é hora de 

quebra-lo. A revista justifica sua ação porque a fonte teria jogado a revista na berlinda 

negando as informações. Será que os repórteres do Washington Post fariam o mesmo? 

Será que em momento nenhum o Felt número 2 do FBI criticou oficialmente o Post 

enquanto o Felt número 1 da reportagem trazia novos elementos? Isso não faria parte da 

própria estratégia de proteção da fonte? 

 

Evidentemente não há respostas para essas questões no âmbito de um artigo. 

Somente especulações que as esferas judiciais e policiais mais preparadas e com poderes 

reais para tanto devem estar aprofundando. Mas o caso é exemplar no sentido de 

explicitar a verdadeira dimensão do poder da imprensa, coisa que as teorias do jornalismo 

atual não tem dado instrumentos para conhecer. Elas tratam do tema como se 

estivéssemos ouvindo uma avozinha contando um conto da carochinha, quando na 

verdade estamos em plena floresta com lobo mau no calcanhar. Sobram apenas 

perguntas. Felt teria coragem de levar até onde levou o Watergate se o Post fizesse com 

ele o que a Veja fez com sua fonte? Alguém mais terá coragem de denunciar algo a Veja 

sob garantia de off? ?Será que a Veja lançou Lídio Duarte no interno somente porque se 

sentiu ofendida e desmentida por um funcionário que tinha por dever e tino ofender e 

desmentir o que dissera em off? Será que o tiroteio sobre corrupção no governo Lula tem 

alguma relação com a situação inédita da economia do país e com o fato de que o 

presidente atual não confisca mais poupanças nem tema cortar a própria carne? Será que 

não tem relação com os sistemas de desmantelamento da corrupção conduzido pela 

própria Polícia Federal? São novas indagações a serem discutidas no futuro na linha de 

pensamento aberta por Foucault na comunicação. 
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