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M A U R I  K Ö N I G

Jornalista não é dos seres mais gregários, 
relatou Sérgio Dávila ao ombudsman da 
Folha de S. Paulo por ocasião da cobertu-

ra na guerra do Iraque, em 2003. As razões 
são diversas, transitam da vaidade à ambição 
do furo. Mas também é verdade que no jor-
nalismo em geral, e no investigativo em 
particular, este ofício é cada vez mais um 
esforço coletivo e menos um empreendi-
mento individual.

Parece superada a ideia do lobo solitário 
no jornalismo, uma espécie de herói que 
resolve tudo sozinho, da apuração à publi-
cação. A prática demonstrou as vantagens 
da união em alcateia durante uma investi-
gação. O trabalho rende mais em menos 
tempo, há mais pontos de vista, habilidades 
diversas, variedade de fontes e, sobretudo, 
uma necessária proteção mútua quando se 
investiga gente com poder.

Sorte podermos aprender com os nossos 
erros, e dos colegas também. Afinal, são 
muitos os perigos para quem faz trabalho 
solo, mormente nas investigações de campo, 
quase sempre em terreno hostil. Já fiz isso 
e me dei mal. Era inexperiente, um tanto 
vaidoso e algo ambicioso, uma mistura per-
feita para o perigo. Quem sabe meus erros 
possam ser de alguma valia para quem com 
eles queira aprender.

Apanhei para aprender, e apanhei muito. 
Fui imprudente ao cruzar a fronteira sozinho 
em 2000 para investigar o assassinato de 
crianças nos quarteis do Paraguai. Pego numa 
emboscada, fui torturado quase à morte por 
três policiais que seguiam os meus passos 
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desde as incursões anteriores com o fotó-
grafo Nilton Rolin. Os mais de 100 hemato-
mas no corpo foram o aviso dos perigos de 
andar só.

Desde então, nunca mais cogitei fazer uma 
investigação sozinho. Ao fotógrafo Albari 
Rosa, parceiro de incontáveis investigações, 
eu costumava dizer: “se é para apanhar, 
vamos apanhar juntos”. Não foi o caso, mas 
chegamos perto disso algumas vezes nos 
mais de 100 bordeis e bocas do tráfico por 
que passamos ao longo da fronteira brasi-
leira com 10 países para investigar o tráfico 
de drogas e de pessoas.

Três meses percorrendo as franjas fron-
teiriças do Oiapoque ao Chuí sem um arra-
nhão sequer, quando muito alguns sopapos 
dos narcos ou dos leões de chácara. Eu e 
Albari pactuamos desde o início que não nos 
meteríamos em qualquer buraco sem antes 
medir os riscos e as consequências, mesmo 
que ali pudesse estar a melhor informação. 
As lembranças do Paraguai mandavam o seu 
recado. Ainda bem.

Minha alcateia cresceu, mais colegas se 
juntaram a mim em outras investigações. A 
série “Polícia fora da lei”, por exemplo, nos 
rendeu alguns sustos e o meu desterro tem-
porário do país após ameaças, mas nada para 
o que não estivéssemos preparados porque
agora tínhamos um grupo de lobos solidários
dispostos a proteger um ao outro. Portanto,
nunca ande só. Sempre haverá uma alcateia
onde encontrar lugar seguro.


