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INFORMAÇÃO E SEGURANÇA 

ANDAM PARALELAMENTE

NO FRONT

O 
correspondente de guerra está sempre perto da 
morte. Bombas e balas perdidas de tiroteios não 
escolhem a quem acertar, se mulheres ou crianças, 
velhos ou jovens, militares ou civis, ou quem veste 
um colete com a inscrição: PRESS. Mas, às vezes, é 

ele o escolhido, sequestrado e decapitado.
Tão perigoso, por que ele vai para o front? Adrenalina? Aparecer 

nos espaços nobres do jornal impresso ou da TV? Seguir a trilha 
dos escritores Hemingway, John dos Passos, George Orwell, John 
Reed, José Hamilton Ribeiro, Rubem Braga, J. D. Salinger, Joel Silveira 
e tantos outros?

O veterano correspondente de guerra Lourival Sant’Anna, 56, 
foi a primeira vez ao front “para provar que era corajoso, que não 
era covarde”. Hoje, ele reconhece: “Não é um bom motivo para 
você cobrir uma guerra, né?” Serviu para acabar com um comple-
xo mantido desde a infância por não ser brigão, como os amigos. 
“Achava que tinha alguma coisa errada comigo, que me faltava 
virilidade”.

Escrevo sobre Lourival Sant'Anna, sexta-feira, 13 de maio, no 
dia do enterro tumultuado da correspondente da rede de TV Al 
Jazeera, Shireen Abu Aqleh, “A Voz da Palestina”, acertada por 
uma bala na cabeça durante confronto entre israelenses e pales-
tinos, no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. “Jamais 
vou esquecer a sensação de que a morte estava muito próxima”, 
ela lembrou, recentemente, como foi se expor à explosão de vio-
lência em 2002 na bíblica Terra Santa.

O VETERANO CORRESPONDENTE DE GUERRA LOURIVAL 

SANT’ANNA, 56, CONTA SUAS TÁTICAS PARA LIDAR 

COM A IMPREVISIBILIDADE

POR MOISÉS RABINOVICI 
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A morte está o tempo todo à espreita dos jor-
nalistas no front. A de Abu Aqleh foi a 29ª, até 
agora, só em 2022, na conta do Instituto 
Internacional de Imprensa. A guerra da Rússia 
na Ucrânia e o México têm produzido as novas 
vítimas. Lourival Sant’Anna já sobreviveu a 
“umas 15 guerras, mais ou menos”, tendo traba-
lhado em 70 países para o Estadão, Veja, Época, 
Exame, rádio CBN e redes de TV Bandeirantes e 
SBT. Hoje ele está na CNN Brasil.

A última guerra de Lourival Santa’Anna foi 
contra o medo. Ele estava na Líbia, onde também 
brotou a Primavera Árabe semeada na Tunísia e 
Egito: “Parei para pensar: entrei numa terapia 
que durou dez anos e salvou minha vida”. E acres-
centa, rindo: “Tive alta...” Daí nasceu um ter-
ceiro livro: “Minha Guerra Contra o Medo: o que 
o risco de morte ensina sobre a vida”. (Os dois 
primeiros livros foram “Viagem ao Mundo dos 
Taleban” e o “Destino do Jornal”.)

Hoje um veterano, se enviado de novo à guer-
ra ele irá não mais para provar coragem, mas 
porque este é o trabalho no qual se especializou 
e “porque tenho know-how que gosto de aplicar”, 
fora certos momentos, raros, em que um corres-
pondente se sente testemunha privilegiada da 
história acontecendo diante dele. “É sempre um 
sentimento contraditório para todos nós, algo con-
flituoso”, diz Lourival sobre cobrir uma nova guer-
ra. “Um lado nosso quer ir, outro não. Se for é bom, 
mas se não for, tudo bem também”.

— Você está parecendo um budista —  
eu comento.

— Faço meditação todo dia. E ajuda muito a 
ter mais clareza.

— E se você estiver no front, como faz?
— Existe a meditação formal, mas também a 

contínua. Uso muito isso na TV, a respiração. 
Ano passado, em Cabul, aconteceu uma coisa 
curiosa. Eu estava ao vivo na TV, uma entrada 
de 17 minutos. Aí vieram quatro talebans na 
minha direção. Falei enquanto no ar: “ó, os tale-
bans estão vindo, vamos ver o que vai acontecer; 
eles são imprevisíveis”. Eles passaram, olharam. 
Depois, estacionou uma caminhonete. Você não 
sabe por que estão ali... Descansar na incerteza 
é um exercício de meditação.

Primeiro livro de Lourival Sant’Anna A última guerra de Lourival Santa’Anna 
foi contra o medo

Segundo livro de Lourival Sant’Anna 
publicado pela Editora Record, 2008
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Lourival Sant’Anna é goiano. Formou-se em 
jornalismo em 1986 pela Universidade Federal 
de Goiás. Fez também filosofia nas universidades 
Federal do Rio Grande do Sul e na USP. Começou 
como repórter da Agência Folha, em 1989. No 
ano seguinte entrou para a editoria internacional 
do Estadão. E em 1992 fez seu batismo de fogo: 
uma entrevista exclusiva com o líder da 
Organização de Libertação da Palestina (OLP), 
Yasser Arafat, então exilado em Túnis, depois 
de expulso do Líbano por forças israelenses que 
chegaram à Beirute. Tornou-se correspondente 
internacional em 1993, em Londres, ao mesmo 
tempo em que trabalhava como produtor do 
Serviço Brasileiro da BBC.

IMPRENSA quis saber como Sant’Anna se 
protege nas coberturas de guerra. Ele explicou 
que segurança depende de apuração. “Quanto 
mais informações você tem do terreno, mais você 
vai conseguir tomar decisões sobre segurança”. 
Mas, atenção: “As vezes podemos cair em arma-
dilhas de apuração que acabam levando a arma-
dilhas de segurança”. Então, ele conta:

“Na Líbia, em 2011, os rebeldes tentavam avan-
çar sobre Ras Ianuf (golfo de Sidra, no 
Mediterrâneo), que é um complexo petrolífero. 
Queriam chegar a Trípoli. A próxima cidade era 
Ben Jawad, em Sirte. O impasse já durava sema-
nas. Uma noite, em Bengazi, ouvimos fogo de 
artilharia. Diziam que os rebeldes estavam come-
morando. Ficávamos abismados com a munição 

que gastavam à toa. Um colega da agência Reuters 
ouviu dos rebeldes que eles tinham tomado Ben 
Jawad. Aí organizei uma viagem de carro para lá, 
com colegas de outros países. Mas não chegamos: 
no caminho, os kadafistas abriram fogo contra 
a gente. Era uma cilada, informação falsa, que-
riam matar jornalistas. A precisão da informa-
ção está muito ligada à segurança. As duas 
andam muito paralelamente.”

Um “fixer” é o anjo da guarda do correspon-
dente de guerra. Ele está no local do conflito, sabe 
a língua, conhece pessoas para entrevistas, abre 
portas, aluga táxi quando ele próprio não se ofe-
rece como motorista. Em geral, quem cobre Gaza 
se hospeda ou vive em Tel-Aviv ou Jerusalém. O 
fixer avisa quando algo acontece. Um deles pode 
atender a um grupo de jornalistas ao mesmo 
tempo. A questão para Lourival Sant’Anna é: — O 
fixer pode dar informações falsas?

Enviado da CNN Brasil, Lourival Sant'Anna relata o que mudou no Afeganistão após novo domínio do Taliban em 2021
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"QUANTO MAIS INFORMAÇÕES 
VOCÊ TEM DO TERRENO, MAIS 
VOCÊ VAI CONSEGUIR TOMAR 
DECISÕES SOBRE SEGURANÇA... 
AS VEZES PODEMOS CAIR EM 
ARMADILHAS DE APURAÇÃO 
QUE ACABAM LEVANDO A 
ARMADILHAS DE SEGURANÇA"
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— Que eu saiba, nunca fui traído por um fixer. 
Mas um colega... Essa é uma história complexa. 
Estávamos no sul da Turquia cobrindo o norte 
da Síria. Ali havia rotas de contrabando antigas. 
E os guias dos contrabandistas se tornaram guias 
de fixers. Usavam mulas. Foi o pelo delas que 
matou de asma um ex-chefe do bureau do 
NYTimes em Beirute, Anthony Shadid, duas 
vezes premiado com o Pulitzer nos EUA. E tem 
o Jim Foley, do Boston Globe, o primeiro ame-
ricano decapitado pelo Estado Islâmico. Ele esta-
va com um fixer considerado muito bom, usado 
por todos nós, mas que só levava, não acompa-
nhava. Em 2012, ele foi sequestrado, no noroes-
te da Síria, e executado em 2014 (na época o 
Estado Islâmico disse que o decapitou como 
vingança aos bombardeios da força aérea ame-
ricana no Iraque.)

O ex-editor-executivo do NYTimes, Bill Keller, 
73, escreveu que cada vez mais há menos cor-
respondentes experientes no front de guerras. 
“Os substitutos formam uma legião de freelan-
cers, a maioria destreinada e sem apoio de empre-
sas” — importante caso virem reféns ou sejam 
feridos. “Eles orbitam o bang-bang porque é isso 
que os editores e produtores compram”. Lourival 
lembra de um freelancer canadense sem experi-
ência que pôs em perigo os colegas e acabou 
decapitado. Tentaram dissuadi-lo a entrar na 
Síria. Mas como insistiu arrumaram-lhe um fixer. 

Antes de partir, ele postou o nome do fixer em 
sua página do Facebook.

— Foram esperados na Síria — conta Lourival. 
— Sequestrados por bandidos da rede de con-
trabando, vendidos ao Estado Islâmico por 5 
mil dólares, a liberdade de cada um foi fixada 
em 200 mil euros (cerca de 1 milhão e 55 mil 
reais). O Canadá e os Estados Unidos não pagam 
resgates. A Europa, sim. Ao fixer ainda obri-
garam a identificar outros fixers. O deslumbra-
mento dos inexperientes pode ser fatal. Há os 
que pegam rotas erradas, ou são alvos de tiros 

Ao vivo, através de telefonema, na Rádio Eldorado durante 
bombardeio de Gori, Georgia (2008)
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Na saída de Gori, Geórgia (2008)
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e bombardeios, capturados e até roubados. A 
segurança é um capítulo importante do jorna-
lismo. Não só jornalista desavisado ou inician-
te morre. Todos nós erramos na apuração. E 
devemos contar com o elemento sorte. Já esti-
ve em meio a bombardeios, balas zunindo à 
minha volta, alguns amigos morreram ao meu 
lado. Reconhecer situações, observar de longe 
um check point, usar binóculos, ser mais cau-
teloso, tudo isso ajuda.

Numa palestra em São Paulo, o diretor de 
redação da Folha de S. Paulo, Sérgio Dávila, 
mostrou num telão como se protegeu para 
cobrir a guerra no Iraque, que lhe valeu o 
Prêmio Esso de 2003. Visíveis, o capacete e 
colete à prova de balas. Invisível, um curso 
para enfrentar emergências. Antes dele, repór-
teres iam para o front com a roupa do corpo. 
Em Israel, alvo de mísseis Scud disparados do 
Iraque, todos receberam máscaras antigás, por-
que suspeitava-se que pudessem vir com ogi-
vas químicas. Lourival diz que, “normalmente, 
não usa nada”, só quando “embedded” (embu-
tido) em uma tropa. “No Brasil, o colete A4, 
que aguenta bala de fuzil, só pode ser utiliza-
do pelo Exército. E não se pode trazê-lo de 
fora”. Se precisar, porém, ele pega um deles 

com o Repórteres sem Fronteiras, em Paris. Já 

o usou, até fez um selfie, mas tem vergonha 

de mostrar, “porque não me pareço comigo, e 

sim com um militar, um astronauta. Tudo que 

a gente quer é não chamar a atenção”.

A CNN e a BBC exigem que seus repórteres 

em guerras usem o colete e capacete. Como no 

Brasil tem só o colete A3 à venda, resistente à 

pistola automática 44 milímetros, Lourival fez 

a mala para a Ucrânia com dois deles. Ia ves-

ti-los como um só, se não tivesse tempo de 

comprar um A4 durante a viagem. Ele tem 

capacete, comprado em Jerusalém. A veterana 

Shireen Abu Aqleh foi morta com um tiro na 

cabeça. Estava de capacete e vestia um colete 

azul com a palavra PRESS em letras grandes e 

visíveis à distância.

Nem todas as viagens de Lourival têm o des-

tino de guerras. Um especialista em geopolí-

tica e contemporaneidade da empresa Latitudes, 

ele leva pequenos grupos, em avião privativo, 

para lugares como Nepal,  Azerbaijão e 

Uzbequistão, para onde partiu depois da entre-

vista à IMPRENSA.

Lourival Sant'Anna é um dos correspondentes de guerra mais experiente do Brasil 
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