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191Vária Palavra

IMPRESSÕES DE UM 
GHOST WRITER* 

Edmílson Caminha 1

“Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida 
para entrar na História.” Concluída a carta-testamento, Getúlio assinou-a, pegou 
o revólver e matou-se com um tiro. Se assim a imaginamos, essa não foi a cena 
derradeira: a mensagem, que Darcy Ribeiro considera o mais alto e o mais nobre do-
cumento da história do Brasil, fora escrita dez dias antes – não pelo presidente, mas 
por José Soares Maciel Filho, em quem depositava toda a confiança. Não é de hoje, 
como se vê, que jornalistas e escritores elaboram os textos com que se promovem os 
homens públicos: afinal, ninguém desconhece que na política interessa o que se faz, 
mas, principalmente, o que se diz. Entende-se por que, na opinião do conservador 
Winston Churchill, o trabalhista Clement Attlee não passava de um político medío-
cre: é que ele escrevia os próprios discursos...

* Versão ampliada de capítulo homônimo do livro Inventário de crônicas (Brasília, Thesaurus, 1997.)
 1 Consultor Legislativo da Área xx – Redação e Discurso Parlamentar.
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A Augusto Frederico Schmidt, Álvaro Lins, Josué Montello e Autran Dourado se 
devem os bons pronunciamentos de Juscelino Kubitschek. De um deles, ficou a decla-
ração que se tornaria famosa: “Deus poupou-me o sentimento do medo”. Creditada 
a Schmidt, Dourado garante que é dele: “Sou o autor da frase. Renunciei à vaidade 
por muito tempo, mas, como estou custando a morrer, resolvi contar a verdade”.

Para esclarecer a dúvida, ouvi o Coronel Affonso Heliodoro dos Santos, presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico do DF, amigo e ex-assessor de JK, no governo de 
Minas e na Presidência da República. Pergunto-lhe sobre Gaiola aberta, livro de 
memórias em que Autran reivindica os direitos autorais do que afirmou Juscelino, ao 
discursar em resposta ao então presidente Café Filho. Lembro-lhe que as palavras já 
foram atribuídas a Augusto Frederico Schmidt e a Álvaro Lins:

— Pois não é de nenhum dos três: o pensamento foi do próprio Jusceli-
no! Estávamos com ele no aeroporto de Belo Horizonte, a poucos minutos 
do embarque para o Rio, quando sou comunicado de que, em Poços de Cal-
das, uma bomba fora posta no quarto de hotel onde se acomodaria Juarez 
Távora, em campanha, também, para a presidência. Transmiti a informação 
a JK, que cancelou a viagem e convidou, para um encontro em seu gabine-
te, Tancredo Neves, José Maria Alckmin, Júlio Soares e, não tenho certeza, 
Cristiano Martins. Do Rio, Augusto Frederico Schmidt era consultado por 
telefone. Dessa reunião é que saiu o discurso com a frase “Deus poupou-me 
o sentimento do medo”, cujo verdadeiro autor é o próprio Juscelino. Autran 
Dourado nem fazia parte do grupo, como é que poderia tê-la escrito?! 

Se não é dele o achado, ao romancista mineiro certamente se devem discursos 
importantes de JK (homem de boas letras, como poucos políticos o são), porque este 
é o papel dos ghost writers: escrever para quem não sabe ou não pode fazê-lo. Por 
que exigir de um ator, um músico, um milionário, um atleta que, além dos dons que os 
fizeram ricos e célebres, se descubram também grandes escritores? Seria querer muito 
de uma só pessoa... Para tanto existem os profissionais do texto, que cobram pelo que 
produzem como qualquer trabalhador. Nem todos, é verdade, com o brilho de Otto Lara 
Resende. Assessor da alta direção da Rede Globo, foi quem escreveu a carta com que 
o amigo Walter Clark deixou a empresa; horas depois, Roberto Marinho o chamava 
para que dissesse do pesar com que lera tão comovente despedida. E assim fez Otto, 
profundamente emocionado com a beleza que dera à emoção do outro...

Grandes profissionais do texto, há quem os elabore até para governantes de 
outros estados. No livro A volta por cima, lembra Darcy Ribeiro, sobre quando se 
exilou no Chile:

Certa vez, após o grande comício no principal estádio de Santiago, Allen-
de foi para sua residência presidencial, na rua Thomas Morus, acompanhado 
de seus edecanes, oficiais-generais das três Forças Armadas, que deviam tê-
-lo sempre à vista quando fora da residência. Lá, acercando-se de mim, o 



193Vária Palavra

presidente perguntou aos oficiais se eles gostaram mesmo do seu discurso. 
Confirmaram. Então, Allende disse: “Foi esse brasileiro que o escreveu.”

E continua o etnólogo:

Esse foi um feito único. Sabidamente, quem exerce o poder conta 
com intelectuais que compõem textos e falas. Ocorre, porém, que to-
dos procuram esconder isso. Allende, ao contrário, o proclamava. O fazia 
exatamente porque eu apenas o ajudara a escrever a peça oratória, com 
base em ideias discutidas previamente com ele em toda a profundidade.

Ghost writers são também os jornalistas e escritores cujos nomes se veem nos 
livros de cuja elaboração participaram, embora não correspondam propriamente ao 
sentido do termo – se se dão a conhecer ao público, deixam de ser fantasmas... Na 
autobiografia a que chamou O campeão de audiência, Walter Clark fez questão de 
partilhar a autoria com Gabriel Priolli, que o entrevistou e deu estilo à transcrição. Na 
folha de rosto de Passando a limpo: a trajetória de um farsante, Pedro Collor 
de Mello credita a coordenação e a edição do texto à jornalista Dora Kramer. O último 
tenente resultou do depoimento de Juracy Magalhães a José Alberto Gueiros – curio-
samente, apenas o repórter é nomeado autor e detentor dos direitos autorais da obra. 
São, como se observa, livros que se podem dizer não literários, de natureza mais jor-
nalística, pela intenção e pela forma com que se apresentam. Quisessem recomendar 
como escritor quem de fato não os escreveu, os fantasmas se ocultariam na cumpli-
cidade do golpe, da falsificação, à semelhança do gênio que produza quadros para que 
um pintor bisonho os assine como seus. Daí as dúvidas que ainda hoje pairam sobre o 
romance Espiridião, publicado em 1951 por Benedito Valadares – surpreendentemente 
bom para a estreia de um político profissional, mas não para o talento de um Fernando 
Sabino, então casado com uma filha do governador mineiro...

Consultor legislativo da Câmara dos Deputados (por concurso público de pro-
vas e títulos, é bom lembrar...), não vejo glória nem vergonha na função de ghost 
writer. Escrevo discursos como poderia redigir verbetes para uma enciclopédia ou 
catálogos para um museu – é só dispor as ideias em forma de texto. “Quer dizer que 
nem os pronunciamentos dos deputados são eles que elaboram?”, é a pergunta que 
vez por outra me fazem. Geralmente não, mais por falta de tempo do que de escola. 
Se há quem não se arrisque, muitos escrevem bem – chegam, até, a ser melhores 
no improviso, quando se deixam levar pela corrente da emoção. Já que não podem 
sentar-se ao computador por duas os três horas para encher algumas laudas, recor-
rem aos assessores, que são pagos para isso. Na verdade, não preparamos discursos, 
mas minutas que submetemos aos cortes e acréscimos dos solicitantes: como titu-
lares da produção, a eles cabe responder legalmente pelo que disserem. No grande 
expediente das sessões ordinárias, aos vinte e cinco minutos que se reservam a cada 
discurso correspondem mais ou menos doze laudas; no pequeno expediente, três 
laudas são bastantes para os cinco minutos disponíveis.



194 Cadernos ASLEGIS | 43 • Maio/Agosto • 2011

“Não incomoda defender ideias que não são suas, às vezes opostas ao que você 
pensa?” De jeito nenhum, porque não sou eu que as defendo, mas os deputados para 
quem escrevo. Como a história do jornalista que, ante a incumbência de fazer um 
editorial sobre Jesus Cristo, perguntou: “Contra ou a favor?” Nós, ghost writers, 
dançamos conforme a música, trabalhamos de acordo com a vontade do freguês. Em 
1991, escrevi discursos contrários e favoráveis a Collor – sem que me tenha sentido um 
mercador da palavra, um negociante de ideias. Opinião sobre Collor eu a tenho, e se 
quisesse dá-la a conhecer assinaria um artigo, publicaria uma crônica. Qualquer pessoa 
razoavelmente informada pode alinhar reflexões a favor de um assunto ou contra ele. 
Tome-se, por exemplo, a legalização do aborto: com alguns minutos, descobrem-se 
argumentos que a justificam e outros tantos que a desaprovam; depois, é desenvolvê-
los com habilidade, dando-lhes força e estilo. Foi essa, aliás, uma das provas por que 
passamos no concurso para a Consultoria: proposto um tema, escrevemos dois discur-
sos – um para o deputado de acusação, o outro para o de defesa...

Além do perfil ideológico, da filiação partidária e das metas a que visa com o pro-
nunciamento, importa saber o grau de instrução do orador. Quando me chegam soli-
citações de parlamentares menos conhecidos, consulto o Repertório biográfico da 
legislatura para ter ideia dos limites a que me sujeitar.  Em um universo de 513 brasi-
leiros, o estudo varia da pré-escola ao pós-doutorado – nem poderia ser diferente, pois 
esse é o país injusto e desigual em que vivemos. Deve-se, portanto, adequar o texto, 
quanto ao fundo e à forma, aos conhecimentos daquele a quem se destina, até para 
não levá-lo a discorrer sobre o que não sabe. Suponhamos Guimarães Rosa e Garrin-
cha – para cogitar apenas dos que já se foram – eleitos para a Câmara: se referências 
literárias e citações históricas ficariam bem na boca do primeiro, as falas do segundo 
teriam de ser despojadas e diretas, compatíveis com as poucas letras do jogador.

Entre os núcleos de especialização da Consultoria, o de redação parlamentar é 
o único inespecífico. Somos, como gosto de dizer, “especialistas em generalidades”: 
escrevemos sobre as queimadas na Amazônia, a reforma tributária, a doença da vaca 
louca, o rombo no sistema financeiro, a morte de Yitzhak Rabin, o problema dos sem-
terra... Se nos cansamos de ler revistas e jornais em busca de informações, podemos, 
no final do ano, fazer um bom retrospecto do que se passou no Brasil e no mundo. Aos 
subsídios que nos mandam os deputados, juntamos a valiosa contribuição dos colegas 
das outras áreas – eles, também, redatores de discursos, além dos projetos de lei e das 
propostas de emenda à Constituição a que se dedicam prioritariamente. Perguntas que 
nos levariam à biblioteca eles as respondem de cor, poupando-nos tempo e trabalho. 
Essa interdisciplinaridade, em que trocamos ideias e somamos experiências, é apoio 
que não se encontra nas redações de jornais e nos gabinetes do governo.

Assim trabalha um ghost writer. Não me considero escritor de encomenda, inte-
lectual de aluguel, muito menos “uma espécie de cavalo de macumba, sacerdote 
que serve apenas para incorporar a voz do orixá”, na expressão com que se definiu 
o jornalista José Alberto Gueiros. Sou um profissional como tantos outros, redator 
de textos que vive com dignidade do que julga fazer com alguma competência. A 
propósito: esta crônica fui eu mesmo que escrevi.
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• Registramos com profundo pesar o 
falecimento de JOSÉ MARIA GONÇALVES 
DE ALMEIDA JÚNIOR e de EMILE PAULUS 
JOHANNES BOUDENS, ambos Consulto-
res Legislativos da área de educação, cul-
tura, desporto, ciência e tecnologia.

O Caderno ASLEGIS tem sua trajetó-
ria fortemente ligada aos saudosos co-
legas. Nosso primeiro volume (jan./abr. 
1997) contou com o artigo “Por uma 
nova ordem mundial”, ainda uma leitura 
atual, em que ALMEIDA JÚNIOR expõe 
suas preocupações com a exploração 
insustentável dos recursos do planeta e 
com as miseráveis condições de vida da 
maioria da população que o habita. Pu-
blicou na revista outros quatro artigos e 
participou do Conselho Editorial desde o 
volume nº 5 (mai./ago. 1998).

Da mesma forma, EMILE BOUDENS 
foi nosso colaborador assíduo, com 
textos publicados desde o volume nº 4 
(jan./abr. 1998). São cinco artigos, dos 
quais destacamos “E a agenda positiva 
da dupla Pelé – Ricardo Teixeira, como 
está?”, constante do volume nº 16 (jan./
abr. 2002), em que o colega descreve, 
sem meias-palavras, a manobra dos di-
rigentes do futebol para esvaziar a CPI 
da CBF/Nike.

Agradecemos a decisiva colaboração 
dos colegas para que a nossa publicação 
existisse. 

• A Consultora Legislativa da área de 
redação e discurso parlamentar, CLÁU-
DIA GOMES PAIVA, teve publicada sua 
resenha da obra FAIRCLOUGH, N. Analy-
sing discourse: textual analysis for so-
cial research. Londres: Routledge, 2003, 
270 p. A publicação foi feita pela revista 
Discursos Contemporâneos em Estudo, 
vol. 1, n. 1, dez./2011, p. 233-239, edi-

tada pelo Centro de Pesquisas em Aná-
lise de Discurso Crítica (CEPADIC), que 
conta com a Consultora como membro 
do Conselho Editorial. A resenha foi 
apresentada pela autora no I Seminário 
Discursos Contemporâneos em Estudo, 
realizado na Universidade de Brasília 
(UnB), em 17 de abril de 2012.

• O Consultor Legislativo da área de 
educação e cultura, RICARDO ORIÁ, teve 
seu trabalho  aprovado para apresenta-
ção no IX Congresso Luso-Brasileiro de 
História da Educação (COLUBHE), reali-
zado em Lisboa, no período de 12 a 15 
de julho de 2012. O tema de sua pales-
tra foi “O Panteão da Pátria na escola: o 
culto cívico aos heróis nacionais na lite-
ratura didática brasileira (1890-1934)”.

Dando continuidade ao trabalho de 
divulgação da produção legislativa, Ri-
cardo Oriá organizou para as Edições 
Câmara os seguintes títulos: “Legislação 
sobre livro e leitura” e “Legislação sobre 
Museus”. Essas publicações vêm se juntar 
à “Legislação sobre Patrimônio Cultural”, 
que já se encontra esgotada e será lança-
da uma nova edição ainda este ano.

Além disso, o Consultor foi o cura-
dor da exposição “Constitucionalista: 
80 anos da Revolução de 1932”, que 
apresentou imagens, documentos histó-
ricos e objetos cedidos pelo Museu dos 
Veteranos de 32, pelo Museu da Ima-
gem e do Som (MIS), pelo Museu Casa 
Guilherme de Almeida e pelo Centro de 
Documentação e Informação da Câmara 
dos Deputados. 

• O Consultor Legislativo da área 
de economia, EDUARDO FERNANDEZ 
SILVA, publicou o artigo “Rio+20 and 
Brazil’s policy on climate change” 
na Nature Climate Change, Vol. 2, jun. 
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2012, texto disponível em www.nature.
com/natureclimatechange.

Consultor premiado

• O Consultor Legislativo da área de 
ciência política, LUIZ HENRIQUE VOGEL, 
recebeu o Prêmio Capes de Tese 2011 
da área de Ciência Política e Relações 
Internacionais, pela sua tese “Negociar 
Direitos? Legislação trabalhista e refor-
ma neo-liberal no Governo FHC (1995-
2002)”, defendida em 2010, sob orien-
tação do professor Adalberto Moreira 
Cardoso, do Programa de Pós-Gradua-
ção de Ciência Política da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro. Parabéns ao 
colega, que nos brinda com o artigo “As 
interações entre o social e o eleitoral na 
política de quotas para as mulheres” 
nesta edição do Caderno ASLEGIS.

Participação em eventos

• O Consultor Legislativo da área 
de tributação e direito tributário, RO-
NALDO MARTON, participou do XXI En-
contro Nacional do Conselho Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Direi-
to – CONPEDI, ocorrido no campus da 
Universidade Federal de Uberlândia, em 
7 de junho de 2012, como coordenador 
do Grupo de Trabalho sobre Direito Tri-
butário.   

Errata

• No Caderno ASLEGIS nº 42 (jan./
abr. 2011), no artigo “Abolicionismo 
penal versus demanda punitiva na legis-
lação antidrogas: um dilema legislativo 
concreto”, na página 110, nona linha, 
onde se lê “subjetiva”, leia-se “adjeti-
va”. Pedimos perdão aos leitores.
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