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RESUMO 

 
 
Tendo como pressuposto o fato de a investigação ser elemento constitutivo do jornalismo, 

esta tese propõe que a realização de um jornalismo de apuração é factível, mesmo em meio 

à série de restrições e condicionantes da produção noticiosa. Por intermédio do 

acompanhamento de rotinas de repórteres de um jornal impresso, puderam-se observar 

manifestações de autonomias relativas de jornalistas na condução de reportagens, ações 

essas que foram responsáveis pelo desenvolvimento de um “jornalismo possível”. Este 

jornalismo de entremeio é a dimensão jornalística confrontada na práxis, com todos os 

entraves e possibilidades inerentes ao cotidiano.  A pesquisa de campo contribuiu para a 

compreensão dos modelos de atuação operados por esses profissionais - os quais, atados 

por uma série de impedimentos e constrangimentos, e impulsionados por frações de 

autonomias relativas, realizam um jornalismo possível cotidianamente. O caminho 

percorrido pelos capítulos foi direcionado à definição, identificação, observação, análise e 

sugestões de procedimentos em torno dessa perspectiva. Esta pesquisa está assentada na 

perspectiva teórica do jornalismo como forma de conhecimento e de construção social da 

realidade, através de narrativas que criam um “mundo possível”.  

 

Palavras-chave: Apuração Jornalística, Investigação, Repórter, Observação de Rotinas, 

Reportagem, Jornalismo Contemporâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Based on the assumption that investigation is the key element of journalism, this study 

proposes that it is possible to achieve a newsgathering journalism, even considering the 

restrictions and conditions that are imposed to it. We could observe the daily practice of 

reporters who work in a local newspaper, taking notice of the autonomous method used by 

these journalists in the process of researching and writing a story. These procedures were 

responsible for developing an "attainable journalism". This sort of ‘possible’ journalism is 

the journalistic practice dimension, with all the problems and possibilities inherent in 

everyday life. The field research contributed to understand the performance patterns used 

by these professionals. Journalists who, bound by a series of prohibitions and constraints, 

and driven by fractions of relative autonomy, accomplish an attainable journalism every 

day. The chapters are meant to define, identify, observe, analyze and suggest procedures to 

this attainable journalism. This research is based on the theoretical perspective of 

journalism as a way of knowing and socially framing reality, through narratives that create 

a "possible world". 

 
Keywords - Newsgathering, Investigative Journalism, Reporter, Routine Observation, 

Reportage, Contemporary Journalism 
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Journalism is not explained by what its proponents like to claim for 
it, nor by what its detractors claim against it. In order to take proper 
account of it, it’s necessary to adopt a perspective on journalism 
which neither takes sides between the above binary oppositions nor 
simply reproduces them (John Hartley)1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “O jornalismo não pode ser explicado nem pelo que os seus adeptos clamam, tampouco pelo que dizem 
os seus detratores. Para compreendê-lo apropriadamente, é necessário adotar uma perspectiva que nem 
tome partido entre as oposições binárias e nem simplesmente as reproduza”. HARTLEY, John. Popular 
Reality: Journalism, Modernity, Popular Culture. Oxford: Arnold, 1996, tradução nossa. 



 
 

PRÓLOGO: Sobre insistências e inquietações  

 

O embate com o jornalismo se inicia cedo e parece não dar mostras de arrefecer 

com o passar das horas. A cantilena que se houve há longos tempos – profissão ingrata, 

refém das misérias humanas, cemitério de talentos literários, mantenedora do status quo -, 

naturalmente, também acompanhou minha caminhada. Bem como a ligação 

irremediavelmente passional com o tema – sobre a qual precisou ser investida uma dose 

certeira de distanciamento, de modo que não embaçasse a visão e permitisse quantidades 

sadias de espírito crítico e questionador ante o fenômeno pesquisado.  

A escalada de uma década – na qual percorri uma graduação, estágios, reportagem 

em jornal, assessoria de comunicação, até o retorno à Academia - sempre teve o jornalismo 

como norte. Mas encampar uma tese doutoral que se propunha a investigar os modos de se 

fazer e pensar a atividade também contaria com algumas resistências. 

 Para debruçar-se sobre o jornalismo, investir um olhar científico e acurado acerca 

do tema, ainda é preciso um constante justificar-se, uma quase apresentação de desculpas 

por trazer à tona um objeto que, de tão presente e contraditório, é muitas vezes classificado 

como ‘menor’ e desimportante na esfera acadêmica. 

Se a insistência em permanecer na seara jornalística já começa forte no estudante 

que se inscreve, para o desgosto dos pais, num vestibular para o curso, ela é tanto maior 

com o subir dos ‘degraus’ acadêmicos. A monografia em torno do tema pode ser taxada 

como lugar-comum. Sobre a dissertação de mestrado, diz-se trazer contribuições simplistas 

à ciência; afinal, como disse há pouco, o jornalismo pode ser visto como uma instância 

pueril e ‘menor’. 

 Quanto à tese doutoral, ouve-se que se configura num ‘desperdício’, um 

investimento em pesquisa, recursos e tempo por sobre uma temática meramente 

‘profissional’, a simples discussão em torno de uma atividade como qualquer outra. 

Mas a insistência é acompanhada, ainda, pela inquietação. Pelo fascínio exercido 

por quem se propõe a investigar o campo jornalístico, rico em contradições e em 

definições do senso comum. Terreno baldio ocupado por todos, pois a todos cabe uma 

opinião, crítica ou vaticínio sobre o jornalismo. E é assim, acredito, que deva mesmo ser.     

E foi amparado pelo binômio insistência-inquietação que este trabalho tomou 

forma, pois que não haveria possibilidade de tanto esforço pessoal, de minha parte, caso o 

objeto de análise fosse outro, que não o próprio jornalismo. Quer pela paixão nutrida, pela 



 
 

curiosidade ante os rearranjos diários orquestrados e a inevitável inquietação – sempre ela 

– diante das controvérsias e contradições tão caras ao cotidiano jornalístico.     

Se há mesmo só um caminho à ciência e à filosofia - “encontrar um problema, ver 

a sua beleza e apaixonar-se por ele; casar e viver feliz com ele até que a morte vos separe” 

(POPPER, 2006, p.165) -, não haveria mesmo como me apartar do jornalismo como objeto 

de pesquisa. 

A não ser, como continua Popper, que eu me deparasse com outro problema ainda 

mais fascinante. Ou insolúvel. E, assim mesmo, poderia vir a me encontrar com “a 

existência de toda uma família de problemas-filhos, encantadores ainda que talvez difíceis, 

para cujo bem-estar poderão trabalhar, com um sentido, até ao fim dos vossos dias” 

(POPPER, 2006, p.165). 

Não me parece uma má ideia permanecer em busca de novos problemas. De 

encarar mesmo o jornalismo – enquanto predisposição em contar o que há e o que houve, 

esse ímpeto por não deixar nada às escuras; profissão de contrassensos, conluios e 

conchavos, de anúncios e notícias – em si como um rico problema de pesquisa. Assim, 

enquanto houver encantamento e inquietude, meus olhares continuarão voltados a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de esclarecimento ou: sobre o uso dos pronomes pessoais 

De modo a seguir os ditames do texto científico, o corpo desta tese foi escrito na 
terceira pessoa do singular e na primeira do plural. Contudo, não poderia me 
furtar à utilização do ‘eu’ na Introdução e Conclusão do trabalho, sob pena de 
falsear o relato de um percurso que é, por natureza, ‘pessoal e intransferível’. 
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1. Introdução 

 

   Esta pesquisa foi originada, assim como tantas outras, de uma asseveração 

hipotética. O fato de que a investigação jornalística conta com um espaço exíguo no 

cotidiano das redações sempre me pareceu ser a suposição mais plausível  para responder à 

indagação de o porquê o jornalismo se apresentar cada vez mais impreciso, questionável e 

mero disseminador de releases. 

Essa crença numa involução do jornalismo, como assim pensava, guiaria a 

realização do trabalho. Por diversas vezes, ao me referir ao tema central da tese, explicava 

inicialmente que estava me debruçando sobre um objeto igualmente corriqueiro e escasso: 

a apuração de informações no jornalismo contemporâneo. 

O elemento de inquietação que impulsionou o período gestatório desta tese trazia 

como lastro a identificação de que o ideário em torno do jornalismo guardava poucas 

semelhanças com os cenários identificados na práxis. Isso porque me parecia haver um 

acentuado descompasso entre a estereotipia comumente associada aos ‘homens de notícia’ 

e a efetiva atuação desses profissionais. Assim, sentia a necessidade de lançar luz ao 

jornalismo tendo como referência algo que não fosse apenas o método de apuração 

tradicional – já que, no meu entendimento original, a investigação dava grandes mostras de 

arrefecimento. 

 Repórter na rua ao anotar e entrevistar as fontes, voltando à redação para redigir e 

checar o que ainda precisa de averiguação seria, no meu entender, descrição restrita às 

representações romanceadas do cotidiano jornalístico. A raiz desse desconforto nascia do 

fato de que o jornalista havia sido sempre vinculado, no senso comum, ao artífice da 

palavra que escava os fatos obscuros e escondidos, com vistas a trazê-los à superfície, ao 

‘paladino’ da justiça, à figura que ocupa um papel social que faz valer a sua função de 

‘divulgador’ para garantir o cumprimento das regras mais basilares do processo 

democrático. E de, por isso mesmo, funcionar como um fiscalizador dos poderes públicos 

e, ainda, espécie de moralizador da esfera privada.  

 Essa visão, apesar de modificada e acrescida de características desde a solidificação 

da figura do jornalista no mundo ocidental – “um ethos que tem sido afirmado há mais de 

150 anos” (Traquina, 2004, p.130) - , não teve alterações significativas, essenciais, ao 

longo dos últimos três séculos. Quer seja no seu caráter valorativamente negativo 

(intromissão, arrogância, simplismos e reduções, parcialidade velada) ou positivo (senso 
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de justiça, fiscalização do poder público, catalisação das mudanças sociais, erudição), o 

fato é que o estereótipo do jornalista, especialmente o do repórter, tem se mantido 

relativamente estável ao longo dos últimos tempos.  

 Mas, em contrapartida a essa descrição, uma persona adquirida (mesmo que 

autorrechaçada) por profissionais do jornalismo contemporâneo me parecia vir se 

distanciado, sobremaneira, do ainda vigente senso comum acerca do repórter. Uma parcela 

significativa dos jornalistas dos dias atuais poderia se encaixar numa categoria dissonante 

da tradicional. 

Fatores e causas as mais diversas estariam levando a essa desintegração in 

praesentia (MARCONDES FILHO, 2000) do repórter, a exemplo de, no meu 

entendimento:  

 

• Deficiências infraestruturais nas redações; 

• Corpo funcional reduzido; 

• Deficiências no processo de formação educacional; 

• Facilidade no acesso remoto a fontes; 

• Profusão de informações ‘prontas’, ‘acabadas’, produzidas por estratégias 

da tríade de assessorias de imprensa, marketing e relações públicas; 

• Descaso ou raquitismo com as técnicas de apurações; 

• Barreiras editoriais, influência das limitações editoriais (interesses político-

econômicos), entre outros  limitadores. 

  

 Essa ‘nova face’ do jornalista revelava, dessa maneira, uma burocratização no trato 

com a informação, uma ‘quebra’ no ‘instinto de repórter’ comumente associado a esses 

profissionais, uma ausência ou diminuição na produção original de conteúdos; enfim, uma 

dependência crescente e excessiva de material gestado em assessorias de comunicação, a 

pouca ou insuficiente investigação.  

Algo que minha dissertação de mestrado tratou como “jornalismo cordial” 

(SANTANA, 2005), uma conceituação que vislumbrava uma atividade jornalística 

dissociada do conflito, do confronto com as fontes e com os discursos oficiais (sejam 

públicos ou privados), de repetição dos enunciados produzidos no interior das empresas e 

instituições (novamente, quer seja de caráter público ou privado), e da apuração como base 

de todo e qualquer produto noticioso. A metáfora mais simples para retratar essa persona é 
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a do ‘repórter sentado’, o jornalista que não traz das ruas os fatos que serão transformados 

em notícias, pois que eles já chegam com as próprias pernas às redações. 

Assim, eu iniciava a pesquisa com o propósito de compreender de que maneira e 

por que razões o estereótipo do repórter dava lugar ao “jornalista cordial”. Para isso, a 

minha resposta-padrão para quem me questionava sobre a temática da tese era: “eu 

pesquiso sobre como os repórteres apuram contemporaneamente”. Que poderia satisfazer a 

curiosidade imediata de quem perguntava, mas dava mostras de que seria um grande 

problema – e não no sentido utilizado pela terminologia científica. 

   É que na minha própria resposta automática aguardavam, ainda que de forma 

bastante sutil, as origens do que viria a ser o meu real problema de pesquisa. A ida a 

campo, o contato sistemático com as rotinas de trabalho de repórteres traziam, já nas 

primeiras experiências, indícios consistentes de que minha ‘crença’ tão assertiva a respeito 

da prática jornalística estaria, no mínimo, incompleta e prematura diante da profusão de 

situações e possibilidades presentes na práxis. 

   Certamente, não foi com a inocência da primeira vez que me dispus à pesquisa de 

campo e, dessa maneira, já aguardava que a observação do cotidiano de repórteres fosse 

portadora de novos olhares e novas considerações. Contudo, não apenas outras 

possibilidades não previamente aventadas começaram a surgir desses contatos. 

Os próprios elementos que viriam a desmoronar meus castelos de problemas e 

hipóteses, e que já estavam contidos na resposta-padrão, confirmaram-se claramente já aos 

primeiros dias de acompanhamento: mesmo com tantos exemplos na contramão, havia a 

presença de investigação nos jornais e os repórteres a realizavam em meio aos contextos 

mais improváveis. Ou seja, ao responder que eu pesquisava o modo de apuração dos 

jornalistas eu já confirmava o que achava improvável: de alguma maneira, havia apuração. 

   Era o momento, então, de queimar meus navios e alterar a rota. O problema de 

pesquisa virava ao avesso. Do questionamento inicial sobre as razões de os jornalistas não 

estarem mais fazendo jornalismo de apuração, passei a buscar, num caminho inverso, os 

modos e impulsionadores da realização da investigação jornalística mesmo às voltas com 

entornos teoricamente desfavoráveis à prática.  

Assim, surgia a ideia de um jornalismo que era desenvolvido nos espaços 

intermediários, nos rearranjos, adequações e negociações. Um jornalismo que, embora 

notadamente condicionado por fatores constitutivos que cerceavam e podavam a 

investigação, se mostrava factível, realizável, possível. 
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Esse espaço de entremeio jornalístico obrigou e foi o ponto de partida do 

redirecionamento desta tese. O novo rumo, iniciado e confirmado pelo acompanhamento 

ao trabalho de quatro repórteres do Diario de Pernambuco -  jornal que à finalização da 

tese completava 185 anos de fundação e se mantinha como o mais antigo em circulação na 

América Latina -, orientou não apenas a reconstrução do problema e das hipóteses de 

pesquisa, mas, em consequência, trouxe uma nova tonalidade de perspectiva à confecção 

deste trabalho. 

 Dessa maneira, com o pressuposto de que esse jornalismo possível se materializava 

em muitos momentos do cotidiano jornalístico – que podiam até ser identificados e 

analisados -, o ‘tom’ que norteou a tese passou a ser o de apontar, descrever, relacionar à 

teoria e problematizar essas instâncias de investigação.  

 Um novo problema de pesquisa começou a ser delineado, fruto não apenas do 

levantamento bibliográfico de pesquisas mais recentes, mas principalmente, conforme já 

apontado, após o início do trabalho de campo. O contato com o cotidiano de uma redação, 

a observação dos modos de apuração e entrevistas com os repórteres observados fizeram 

surgir uma nova indagação: como é possível a realização do jornalismo mesmo em meio à 

série de constrangimentos e entrepostos comuns às empresas de comunicação? Tendo 

como pressuposto o fato de que o jornalismo possível é a dimensão prática da atividade, o 

que se opera por intermédio de manobras dos repórteres, de ‘dribles’ nas condições 

desfavoráveis e pelas predisposições – do veículo e do jornalista – em investigar. 

  O questionamento que direcionou a pesquisa, então, foi o de compreender de que 

modo se apura nas redações, quando os recursos para o deslocamento de repórteres são 

cada vez mais controlados, o quadro de profissionais permanece enxuto e quando se 

discute e se aplica nos jornais as máximas preconizadas pela convergência midiática. 

 A discussão que foi se desenhando no próprio caminho da pesquisa, e que passou a 

nortear este estudo, sem a pretensão ou propósito de definir o ‘tipo ideal’ jornalístico – o 

que resultaria numa necessidade de aludir e recorrer ao método dos tipos ideais 

weberianos2 -, diz respeito à tentativa de se vislumbrar um jornalismo possível, discutir se 

e de que modo é factível se realizar jornalismo em meio à série de constrangimentos aos 

quais a atividade está submetida. 

 Inicialmente, parti com a hipótese de que a investigação obtinha espaço no 

                                                 
2 Weber (1994) trouxe aos estudos sociológicos o método de comparação e classificação de fatos sociais, 
em relação a sociedades iguais ou diversas; o objetivo era identificar os traços comuns e, assim, 
estabelecer os “tipos ideais” recorrentes em todas as ações sociais.  
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cotidiano dos repórteres especialmente quando impulsionada por uma postura editorial 

favorável, ou seja, o contexto de trabalho seria o principal vetor que possibilitaria a 

realização de um jornalismo de apuração. A essa hipótese, acrescentei a postura individual 

do jornalista como razão de uma atividade jornalística mais ou menos lançada ao 

investigar e não se manter numa postura de acomodação e burocratização.  

Tendo por propósito compreender de que modo se dão essas brechas de autonomia 

relativa de atuação do repórter, que seriam responsáveis por esse jornalismo possível, parti 

a campo. Empreendendo um caminho que será descrito com maior detalhamento mais 

adiante, realizei a observação do dia-a-dia de quatro repórteres na redação do jornal, com 

destaque para as rotinas desses profissionais, as condições de atuação, os rearranjos 

mediante os recursos tecnológicos, bem como as motivações que levaram a determinadas 

escolhas no momento da produção das matérias.  

 O caminho de confecção da tese, apoiado pela consulta bibliográfica, levantamento 

do estado da arte da pesquisa e pelo contato com o cotidiano de uma redação, acabou 

justificando a necessidade de se discutir acerca do processo de apuração no jornalismo, a 

via encontrada pelos jornalistas para justificar e fazer valer o seu trabalho. 

 Se, inicialmente, havia partido do pressuposto de que a prática jornalística 

apresentava indícios de involução, o próprio fazer da pesquisa, conforme dito 

anteriormente, apresentou outros caminhos. As alterações capitaneadas pelos novos 

contextos tecnológicos e de organização do trabalho não se impunham, maniqueísta e 

necessariamente, como impasses inescapáveis. E sim como rearranjos construídos 

diariamente, no embate cotidiano com as restrições e possibilidades de se fazer notícia.  

 

 

1.1 Apontamentos teórico-metodológicos 

 

De modo a acompanhar os caminhos da apuração, a peça-chave para a 

compreensão dos ‘modos de fazer’ jornalismo estava na confrontação com o dia-a-dia de 

um jornal, com o andar das horas numa redação. Do contrário, incorrer-se-ia no risco de 

discorrer sobre um fenômeno meramente imaginado, intuído e suposto – quando muito, 

visualizado de muito longe, sob o ponto de vista essencialmente academicista.  

 Visão certamente essencial à interpretação, mas que, isolada, afastada da ‘cozinha’ 

do jornal, não se sustentaria.  Ao mesmo passo em que apenas uma observação de rotinas 
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de redação, acredito, sem o aporte da teoria, não teria base suficientemente consistente 

para lançar luz à série de rearranjos, alterações e permanências presentes no fazer 

jornalístico atual.  

Parti, então, da ideia de observar o cotidiano de repórteres com o intuito de adquirir 

embasamentos de ordem da práxis acerca do papel da investigação na produção de 

notícias. De encontrar elementos que pudessem ser confrontados com a hipótese desta 

pesquisa de que repórteres conseguem realizar um jornalismo possível ao adequar 

estratégias e negociar espaços de atuação, de maneira investigativa, mesmo  quando agem 

em contextos que dificultam a investigação. 

 Tive como propósito, assim, entender ao que recorrem os repórteres para investigar 

mesmo em meio a contextos desfavoráveis, e visualizar, no terreno da práxis, se e como 

esse jornalismo possível vem sendo desenvolvido. 

 O objetivo foi analisar o espaço que a apuração ocupava nas rotinas redacionais, me 

utilizando o 'universo' de trabalho dos jornalistas como embasamento para associar as 

discussões travadas no campo teórico - a respeito do modus operandi dos repórteres em 

meio à série de restrições, condicionantes e constrangimentos próprios à atividade – ao que 

a práxis poderia trazer à tona. Assim, poder encontrar subsídios que auxiliassem esta 

pesquisa a compreender de que maneira o hábito e técnicas de reportagem se inseriam no 

cotidiano das redações. 

 Decerto, não tive por intenção tomar por parâmetro de todo o jornalismo 

contemporâneo os apontamentos advindos deste trabalho de observação, tampouco tomar 

como 'regras' ou 'padrões' possíveis recorrências que pudessem vir a ser registradas no 

acompanhamento aos repórteres. Afinal, a pesquisa de campo é, por sua natureza de 

limitação geográfico-temporal, “estritamente circunscrita, local, específica, sem vocação 

para fornecer dados gerais” (BEAUD;WEBER, 2007, p.22). 

 Contudo, partimos do princípio que a ida ao campo, se não pode oferecer 

explicações generalistas, consegue conferir a pesquisa outros dados, impressões, 

descobertas e até novas problemáticas ainda pouco ou nada vislumbradas. Numa 

perspectiva de que o trabalho de campo “procura, antes de tudo, compreender, 

aproximando o que está distante, tornando familiar o que é estranho” e, assim, “põe as 

claras a complexidade das práticas sociais mais comuns dos pesquisados, aquelas que são 

de tal formas espontâneas que acabam passando despercebidas” (BEAUD;WEBER, 2007, 

p. 10). 
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 Para isso, nos apropriamos de orientações e experiências prévias acerca da 

utilização da pesquisa de campo, com destaque para contribuições etnometodológicas e 

etnográficas. Apesar de termos partido do pressuposto que o próprio campo acabaria 

definindo as regras e ‘códigos’ de trabalho, fizemos o percurso da literatura acerca das 

metodologias mais adequadas à observação de rotinas para: 1) compreender de que modo a 

pesquisa vem sendo realizada; 2) apreender as definições das metodologias; 3) identificar 

as possibilidades de investigação com as ferramentas proporcionadas pelo trabalho de 

observação.  

 Com a perspectiva de que a realidade social pode vir a ser construída pelas práticas, 

sendo constantemente criada e recriada pelos atores, a etnometodologia  busca 

compreender, de modo empírico, os métodos que as pessoas se utilizam para dar sentido às 

atividades do cotidiano (COULON, 1995), e para isso lança-se mão de uma pesquisa se 

aproxime à vida cotidiana dos agentes sociais, às adaptações que se fazem 

corriqueiramente. 

 Uma orientação metodológica trazida pela etnometodologia, em contraste com 

perspectivas mais universalizantes e, de certa forma, deterministas, parte do princípio de 

realização de uma prática interpretativa para se entender de que modo é construída uma 

ordem ou comportamento social: “uma constelação de procedimentos, condições e 

recursos através dos quais a realidade é apreendida, entendida, organizada e levada à vida 

cotidiana” (MIGUELÉZ, 2006, p.2-3, tradução nossa)3.  

 A etnografia, de origem antropológica, opera em pelo menos três princípios 

essenciais (JANCOWISKI;WESTER, 1993, p.69). O primeiro é o interesse nas formas 

culturais das sociedades, incluindo aí o cotidiano. O segundo elemento constituinte diz 

respeito à necessidade de se empregar uma observação participante em longo prazo, na 

qual “o investigador se constitui no principal instrumento de investigação”. E, por fim, os 

trabalhos etnográficos empregam normalmente métodos diversos de recompilação de 

dados.  

 O trabalho de campo, ferramenta-chave da pesquisa etnográfica, está no rol dos 

procedimentos básicos antropológicos, e é considerado como “'método' por excelência da 

disciplina, como 'rito de passagem' na formação dos especialistas ou, ainda, como 

                                                 
3 “Una constelación de procedimientos, condiciones y recursos a través de los cuales la realidad es 
aprehendida, entendida, organizada y llevada a la vida cotidiana”. 
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meramente a "técnica" de coleta de dados” (PEIRANO, 1995, p. 4). 

 Se, em princípios de sua utilização, ainda antes do século 20, o método etnográfico 

se baseava na convivência com 'nativos' de comunidades 'selvagens' ou não civilizadas, e 

se centrava mais nos questionários e entrevistas do que, propriamente, na observação, um 

número significativo de estudos – e, aqui, destacamos os da seara da comunicação - 

“reivindicam ser dirigidos segundo a tradição etnográfica” (JANCOWISKI; WESTER, 

1993, p.70), e são compostos, notadamente, por observação de rotinas.  

 No campo jornalístico, uma série de pesquisas se utilizaram da observação para 

identificar e analisar práticas cotidianas – mesmo que sob diferentes perspectivas. Breed 

(1980), sob um olhar sociológico, elencou os elementos de controle na redação, que 

levariam os jornalistas a situações de constrangimento e acomodação. Manning-White 

(1964), ao observar o cotidiano de escolhas e descartes de um editor de um pequeno jornal 

dos EUA, indicou as motivações que levam à publicação ou não de notícias, trazendo à 

teoria do jornalismo a controversa noção do gatekeeper.  

 Tuchman (1978), também sob o manto sociológico e com imersões etnográficas, 

acompanhou rotinas redacionais em jornais norte-americanos para, entre outras conclusões, 

identificar que as marcas de objetividade são lançadas pelos jornalísticas como parte de um 

ritual estratégico, e que as notícias são histórias contadas sobre a realidade. Gans (2004), 

num estudo envolvendo observações participantes em redes de TV e revistas,  sugeriu que 

os jornalistas introjetam e repassam (através do noticiário) a ideologia dominante – no 

caso, também a norte-americana.  

 Em um trabalho a respeito do uso dos métodos qualitativos no estudo das notícias, 

Tuchman (1993, p.99, tradução nossa) indicou que as pesquisas qualitativas têm se 

mostrado ser as mais significativas, apontando que “o método que se deveria escolher 

quando se está estudando algum tema, incluindo as notícias, depende da pergunta que se 

quer responder4”. 

  Num retrospecto sobre a pesquisa etnográfica em comunicação, apontou o 

pioneirismo de Robert Park ao escrever “o primeiro tratado exaustivo sobre as notícias 

procedente de um cientista social americano” (TUCHMAN, 1993, p.101), sustentando que 

o jornalista-sociólogo não se propunha apenas a simplesmente entender o que eram as 

notícias, mas “como funcionavam em cidades compostas por distintos grupos que viviam, 

                                                 
4 “el método que se debelara escoger cuando se está estudiando algún tema, incluyendo las noticias, 
depende de la pregunta que se quiere responder” 
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na maioria, em territórios segregados5”. Park chegou à conclusão, ainda segundo Tuchman, 

que o “objetivo das notícias era estabelecer o que todo mundo tinha que saber para atuar 

em seu entorno e,  por meio de suas ações, construir uma identidade comum6”. 

 A orientação que Park imprimia a suas pesquisas e às de seus estudantes, 

convocando pesquisadores a “abandonar os protegidos confins da universidade e explorar a 

cidade” (JANKOWISKI;WESTER, 1993, p.57), trouxe à Escola de Chicago7 uma 

iniciativa que se centrava na análise da vida urbana, através do método da observação dos 

participantes. De acordo com os autores, Park, que havia sido repórter antes de se tornar 

acadêmico, recomendava aos pesquisadores que imitassem a rotina de trabalho dos 

jornalistas, anotando tudo o que vissem e escutassem.  

 Já Darnton lançou mão de sua experiência e memória de ex-repórter do The New 

York Times para, através do relato da disposição dos lugares e das rotinas (e idiossincrasias) 

dos jornalistas, afastar-se da perspectiva sociológica nas análises sobre o jornalismo. O 

autor (DARNTON, 1995, p. 70) dizia desconfiar “que os cientistas sociais vivem num 

mundo fora do alcance dos comuns mortais, num mundo ordenado segundo modelos 

perfeitos de comportamento, povoado por tipos ideais e governado por coeficientes de 

correlação (...)”. 

 Assim, traçou um retrato do jornalista, por intermédio do Times como ‘laboratório’, 

para concluir, entre outras ideias, que os jornalistas escrevem uns para os outros, obedecem 

a uma lógica hierárquica, têm pouco contato com o público para  qual escreve e que o 

“noticiário corre em circuitos fechados” (DARNTON, 1995, p.83). Ou seja, “é escrito 

sobre e para as mesmas pessoas, a às vezes em código privado”. 

 Mais recentemente, Bockowiski (2001) e Lawsow-Borders (2006) empreenderam 

observações de rotinas e entrevistas com profissionais do jornalismo para compreender as 

alterações orquestradas no jornalismo, respectivamente, pela Internet e pela convergência 

midiática. 

 No Brasil, a contribuição do trabalho etnográfico de Travancas (1993), com uma 

perspectiva antropológica de análise, estabelece um quadro detalhado acerca da identidade 

                                                 
5 “cómo funcionaban en ciudades compuestas de distintos grupos que vivían, em su mayor parte, en 
enclaves segregados” 

6 “El objetivo de las noticias era establecer lo que todo el mundo tenía que saber para actuar em su entorno 
y, por meio de sus acciones, construir una identidad común”. 

7 Departamento de Sociologia fundado em inícios do século XX, na Universidade de Chicago, tendo como 
principal método a pesquisa qualitativa. Ficou conhecido por Chicago School, com grande influência de 
sociólogos como Thomas, Burges e Park (JANCOWISKI;WESTER, 1993). 
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do jornalista brasileiro. Tendo como um dos pontos-chave de argumentação o fato de que 

os profissionais travam embates éticos diários entre o que vislumbra a teoria e o que é 

efetivamente posto em prática, a autora identificou, entre outros elementos, uma rotina 

estressante e o que ela chama de “dicotomia entre real e ideal no dia-a-dia da profissão” 

(TRAVANCAS, 1993, p.93). Especialmente por conta de que objetivos e posturas éticas 

dos profissionais e das empresas de comunicação para os quais trabalham são, em geral, 

diferentes. 

 Vizeu (2000, p.9), que em duas experiências observou a rotina de editores de 

telejornais, alertava para a necessidade de a Academia voltar os olhares e as pesquisas às 

rotinas de produção – no entanto, com o cuidado de não “atribuir todo um processo 

extremamente complexo, como é a produção da notícia, ao senso comum da redação”. 

 E propunha o autor a adequação dos preceitos etnográficos e etnometodológicos às 

investigações no universo jornalístico, através de um método de observação participante 

nas redações, o qual chama de “etnojornalismo” (VIZEU, 2007). Não advogo o método 

utilizado nesta pesquisa como etnográfico, ainda que tenha me utilizado de ferramentas 

próprias da etnografia, como a observação associada a entrevistas semiestruturadas.  Isso 

porque não foram adotados referenciais teóricos da Antropologia, mas sim o método de 

observação de rotinas profissionais em uma redação de jornal impresso.  

Como ressaltado no princípio dos apontamentos acerca da metodologia, a pesquisa 

de campo, apesar de ‘espinha dorsal’ do corpo da tese, não teria consistência suficiente 

para confirmar ou refutar as hipóteses e chegar a responder ao problema lançado caso não 

tivesse como lastro e reforço a teoria. As bases epistemológicas que sustentam este 

trabalho para além da observação das rotinas têm lastro, de maneira preponderante, nas 

teorias do jornalismo. Notadamente, o trabalho se assenta no caminho que  identifica o 

jornalismo como uma forma de conhecimento (MEDITSCH, 1997), na perspectiva de que 

opera como elemento de construção da realidade social (VIZEU, 2004). 

Esta tese tem como norte teórico o entendimento de que a matéria-prima 

jornalística, as notícias, são uma das diversas formas de representação de uma realidade, 

produzidas institucionalmente e com a proposição de construir um mundo possível 

(RODRIGO ALSINA, 2009). E que esse processo de construção se dá por intermédio da 

investigação – que não é compreendida como tentativa de apreensão do real, tampouco via 

de acesso a verdades absolutas, mas uma ferramenta indispensável no fomento à 

pluralização de vozes e vieses nas produções jornalísticas.  
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1.1.1 Desvios e atalhos no caminho 

 

 A opção por entrar no ambiente da redação e acompanhar as rotinas de produção de 

notícias obedeceu a duas necessidades básicas desta pesquisa: a primeira, evitar o grande 

risco das inferências acerca de uma prática profissional unicamente através de discussões 

de ordem teórica. Não que o debate no terreno da teoria não pudesse trazer subsídios de 

análise da práxis, mas é que se deu a necessidade, neste trabalho, de um retorno à prática – 

aliado à contribuição teórica – para que houvesse um maior enriquecimento à compreensão 

dos rearranjos realizados cotidianamente nas redações.  

           A segunda necessidade a ser suprida pela pesquisa de campo, mais precisamente 

pela escolha pelo trabalho de observação, pode ser explicada por um dos princípios da 

etnografia: aproximar o que está distante, tornando familiar o que pode parecer estranho 

(BEAUD; WEBER, 2007). Ainda, aproximar-se ao objeto, para que com as observações 

advindas da prática social pudessem-se trazer novas ou diferentes visões sobre o 

jornalismo. E, por fim, estar in loco foi uma forma de levar a pesquisa além dos limites da 

Academia. 

         O foco era a confrontação com o ‘pesquisado’, com o ‘Outro’, sendo realizada não 

em ambiente neutro ou insípido – nem mesmo na zona de conforto na circunscrição da 

Universidade - , mas no ‘campo de batalha’, onde os embates diários são travados e para 

onde os olhares acadêmicos, por vezes, se esquecem de ir. 

       O processo de negociação com as duas redações que seriam inicialmente pesquisadas, 

apesar de não ter contado com grandes empecilhos, não se deu sem alguma demora. As 

autorizações expressas da direção dos veículos levaram mais tempo do que as permissões 

averbadas. 

 Inicialmente, escolhemos começar a pesquisa pelo Jornal do Commercio, por 

algumas razões: facilidade no acesso, pelo fato de a autora haver trabalhado no veículo; 

alguns profissionais, incluindo jornalistas em cargos de direção, estarem ensaiando um 

retorno à vida Acadêmica – frequentando disciplinas como ouvintes e participando de 

projetos em conjunto com a Universidade (assim, o entorno parecia favorável à aceitação 

de um pesquisador na rotina do jornal) e por conta de o veículo estar investindo em 

reportagens especiais e propiciando a repórteres condições infraestruturais e de tempo na 

confecção dessas matérias. 
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          Assim, após a autorização expressa da direção executiva, a primeira visita como 

pesquisadora foi realizada no dia 13 de abril de 2009. A proximidade com os repórteres, 

que poderia ser uma vantagem no acesso às rotinas, acabou dificultando a realização do 

trabalho. As duas visitas à redação já como pesquisadora, precedidas de outras tantas com 

vistas a explicar o trabalho e obter a autorização, trouxeram alguns reveses que acabaram 

culminando na decisão de abandonar as observações no Jornal do Commercio e dedicar o 

projeto ao Diario de Pernambuco. 

            Não é fácil retornar a casa. Em partes, pelo longo tempo de afastamento. Em 

outras, porque trazer um olhar ‘estrangeiro’ e observador a uma realidade antes tão 

conhecida não é tarefas das mais simples. Desnaturalizar o que já havia sido algo tão 

corriqueiro e identificar situações que mereçam destaque – quando tudo parece encaixado 

a uma rotina com a qual já se havia familiarizado anteriormente – pode se revelar ainda 

mais complexo do que se aventurar a observar uma realidade distante, completamente 

nova e inquietante. 

  A pesquisa, assim, sofreu inicialmente por não contar com as vantagens do 

estranhamento (BEAUD; WEBER, 2007), pelo fato de o pesquisador estar familiarizado e 

ambientado em demasia com os atores sociais. Durante a primeira visita, como exemplo, o 

repórter observado chegou a não responder algumas perguntas e a evitar dar explicações. 

Não necessariamente por falta de polidez, tempo ou paciência, mas porque havia partido 

do pressuposto que a autora da pesquisa saberia previamente das respostas ou se entediaria 

com questões ‘comezinhas’ do cotidiano da redação, sem qualquer traço de extraordinário 

para interessar a uma tese doutoral.  

 Motivações pessoais também interferiram na mudança de rota. Com minhas visões 

preestabelecidas a respeito do jornal e do modo de atuação dos repórteres, fui a campo – 

embora tentando frear essas posturas, baseadas na minha experiência prévia como 

jornalista do mesmo veículo – ‘sabendo’ quais seriam os repórteres que melhor apuram, 

‘reconhecendo’ de antemão os que se furtavam a sair da redação em busca de notícias e 

‘traduzindo’ seus métodos através de informações acumuladas em torno de suas histórias 

de vida e trajetórias profissionais. As quais, em grande medida, eu já conhecia ou com as 

quais eu havia travado um mínimo de contato. 

  O conhecimento das rotinas do veículo, das hierarquias institucionalizadas ou 

construídas, dos ‘códigos ocultos’ do jornal e uma intimidade com o modus operandi de 

boa parte dos repórteres e editores foram preponderantes à decisão de mudar o foco da 



26 
 

observação. Quandt (2008, p.133) defende que “em muitas situações, a observação só é 

possível se o observador se torna parte da realidade observada”, mesmo com todos os 

riscos que isso possa trazer – como o observador acabar alterando, de alguma forma, a 

realidade pesquisada. 

 Apesar de ter consciência de que um trabalho de observação sempre irá participar, 

de alguma forma, das rotinas acompanhadas, optei por mudar o local pesquisado. A 

pretensa segurança que seria trazida pela aproximação prévia às pessoas, ao lugar e ao 

‘organograma’ do jornal ‘sabotou’ o projeto original. Dessa forma, o Diario de 

Pernambuco passou a ser nossa escolha.  

        A favor do novo ambiente pesaram alguns fatores: 1) eu nunca havia sequer entrado 

na redação do jornal, apesar de conhecer muitos dos repórteres e editores; 2) não conhecia 

as rotinas e os perfis profissionais dos jornalistas, a não ser de ‘ouvir falar’; 3) o jornal 

havia acabado de aceitar participar de um projeto de extensão com o Grupo de Pesquisa 

Jornalismo e Contemporaneidade, da UFPE, e ao qual eu estava vinculada como estudante 

de doutorado – o que facilitou a autorização da minha presença como pesquisadora. 

Entreguei uma carta de autorização (explanando as motivações da pesquisa) e uma planilha 

com as datas e editorias a serem pesquisadas. 

 Além de todos os fatores apontados, o Diario se apresentava como a opção mais 

adequada por se tratar de um veículo que havia passado por praticamente todas as grandes 

mudanças operadas no jornalismo desde princípios do século XIX. Funcionando 

ininterruptamente desde 1825, com exceção de dois períodos de empastelamento (1901 e 

1945), passou pelo prelo de madeira (com o qual era impresso um periódico de quatro 

folhas apenas), composição eletrônica e off-set.  

 Envolveu-se fortemente em campanhas como, entre outras, a travada contra o 

Governo Vargas em 1945 e a favor da criação da Hidrelétrica do São Francisco, sofrendo 

dois episódios de empastelamento: em 1901 e 1945 (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2010, 

p.1). E terminava 2010 oferecendo conteúdos para multiplataformas e uma edição a ser 

lida com óculos 3D. 

  A ideia inicial seria realizar observações semanais, de um dia a cada semana, 

perfazendo o período de pouco mais um mês de observação a cada editoria. O objetivo era 

o de perfazer uma semana composta – de modo que se pudesse acompanhar a rotina do 

repórter a cada dia da semana e, ao mesmo tempo, a observação não interferisse 

sobremaneira no cotidiano do jornalista a ser observado. Deixei a cargo da editora 
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executiva, Paula Losada, a escolha dos profissionais a quem eu acompanharia. Contudo, 

uma variável que não havia sido prevista modificou o cronograma e a própria metodologia. 

O espaço físico e a infraestrutura da redação dificultaram a minha permanência durante 

longos períodos ininterruptos, por uma série de fatos simples: as fileiras de computadores 

são destinadas a um número específico de repórteres, e todos os lugares são ocupados.  

           Não havia, assim, cadeiras vagas, bem como não havia espaço para que alguém se 

sentasse ao lado ou próximo a uma ‘baia’. Durante o acompanhamento à repórter da 

editoria de Economia, por exemplo, ela precisou alterar sua rotina e trabalhar na sala de 

entrevistas. De outra vez, uma repórter teve que controlar minha presença em função do 

horário de chegada de um colega, de quem eu havia tomado emprestado a cadeira. 

 Como boa parte do processo de apuração e escrita dos repórteres observados se 

dava na própria redação, e o local não contava com cadeiras e espaço suficiente, houve a 

necessidade de rearranjos, realizados ao longo de todo o processo de observação. Mesmo 

consciente de que “sob as condições do campo, fontes potenciais de problemas não podem 

ser completamente controladas” (QUANDT, 2008, p. 138), eu não contava com uma 

simples cadeira como impeditivo. Mas essas readaptações, se modificaram o traçado 

original metodológico, acabaram sendo encaradas como naturais à pesquisa, que seguiu 

por um espaço temporal de pouco mais de um ano, com intervalos. 

        Resolvi aceitar a desafiante visão de que “nada pode substituir as tentativas e os erros 

pessoais, o encontro direto das dificuldades, a ‘dúvida’, a experiência da ‘solidão do 

campo’”(BEAUD; WEBER, 2007, p. 12), e embarquei na observação de rotinas com todos 

os riscos e possibilidades inerentes ao fazer científico.  

 

           1.1.2 A sistemática 

 

 Entre os meses de agosto de 2009 a novembro de 2010, com intervalos, foi 

realizado  o acompanhamento de rotinas de quatro repórteres. No Jornal do Commercio, a 

observação foi interrompida por questões já abordadas anteriormente. No caso do Diario 

de Pernambuco, todas as visitas foram previamente agendadas com a edição executiva, 

que se encarregou de escolher, em acordo com a indicação e anuência dos respectivos 

editores, os repórteres a serem acompanhados. 

 Antes de iniciada a observação propriamente dita, foram necessárias séries de 

visitas ao jornal para esclarecimento da sistemática e propósito do trabalho; um 
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detalhamento da proposta (ver Apêndice C) foi entregue à direção, com o compromisso de 

confidencialidade a respeito de pautas e identidade dos repórteres, além da garantia de que 

evitaríamos, na medida do que era possível, a intromissão e atrapalho ao cotidiano de 

trabalho na redação. 

 A lógica do processo, prevista em planilhas eletrônicas, foi acompanhar cada 

jornalista em dias de semanas diferentes, de modo a compreender a dinâmica do cotidiano 

em situações e contextos diversos; daí a opção por não estar presente em dias seguidos.  

Mesmo em meio a alguns empecilhos estruturais – como já destacamos, por vezes não 

havia cadeira ou espaço entre os repórteres para que eu passasse um dia inteiro de jornada 

na redação -, a pesquisa de campo pôde ser realizada a contento, mediante rearranjos de 

horários, com a observação da rotina de trabalho das quatro repórteres. 

 As idas ao jornal eram combinadas previamente com a edição executiva, que se 

encarregava de repassar o nome do repórter e o contato para que pudéssemos acertar os 

detalhes diretamente com o jornalista. Todos os editores do jornal foram comunicados a 

respeito da pesquisa, de modo que também autorizassem a minha presença e 

acompanhamento aos repórteres. 

Contudo, por diversas vezes foi preciso esclarecer a repórteres, editores e demais 

funcionários a razão da presença de uma pesquisadora no jornal, bem como foi necessário 

informar a jornalistas quem eu era e o que estava fazendo ali. Por mais de uma vez, fui 

confundida como repórter recém-contratada, free-lancer ou mesmo estagiária. 

 O processo de acompanhamento se deu tanto no ambiente da redação quanto nas 

apurações realizadas 'na rua'. O objetivo era ter uma ideia mais completa de todas as etapas 

de investigação  de uma matéria, iniciando pela pauta e pelos levantamentos realizados 

antes das saídas do repórter, passando pela apuração in loco, pelas checagens realizadas 

após a chegada à redação, antes da escrita, até a redação propriamente dita da matéria em 

questão. 

 Todos os apontamentos resultantes das observações eram registrados num caderno; 

anotações essas que eram feitas durante o trabalho de campo, e não depois. Apesar de 

alguns pesquisadores efetuarem os registros posteriormente (TUCHMAN, 1993), de modo 

a não perder os detalhes no momento da observação,  minha opção foi a de fazer o registro 

imediato, com caneta e papel, para depois passar as anotações ao computador. 

 Em primeiro lugar, pelo receio de perder qualquer detalhe do processo. E em 

segundo, por não confiar exclusivamente na memória para registrar os momentos e 
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situações observadas. Casa-Nova (2010, p.66), por exemplo, não recomenda a escrita em 

frente dos sujeitos que estão sendo observados,  por tornar inviável “a construção de uma 

relação adequada ao processo de investigação”. Mesmo correndo o risco de inibir ou 

mesmo alterar consideravelmente algumas reações por conta da 'presença' constante do 

bloco e caneta – o que muitas vezes acabou acontecendo -, acredito que o risco da perda de 

informações e percepções seria maior.  

 As observações ficaram, assim, registradas numa espécie de 'diário de bordo'. 

Ferramenta típica dos trabalhos etnográficos, os diários se constituem não apenas como 

principais instrumentos do pesquisador em campo, mas também a única maneira de o 

observador não deixar escapar tudo que chamou a atenção. Mesmo reconhecendo que “o 

primeiro registro se processa mentalmente” (CASA-NOVA, 2010, p.65), a autora defende 

que “a passagem a registro escrito logo que possível é a forma de o etnógrafo ser o mais 

fiel possível relativamente ao observado”. 

 Uma versão reduzida do diário de campo segue nos Apêndices, bem como o 

conteúdo das entrevistas realizadas com os repórteres após o período de acompanhamento. 

Optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com jornalistas, acompanhando a 

sugestão de Quandt (2008, p. 135), para quem “(...) estudos de observação são os melhores 

em conseguir informação ‘objetiva’ sobre o que os jornalistas estão fazendo e por quanto 

tempo (...), enquanto estudos baseados em entrevistas nos dão uma boa impressão sobre as 

opiniões, atitudes, estimativas e valores dos jornalistas”. 

 Também se adotou, neste caso, a orientação de ponto de vista da pesquisa 

qualitativa,  segundo a qual “uma boa distribuição de poucas entrevistas ou textos ao longo 

de um amplo espectro de estratos tem prioridade sobre o número absoluto de entrevistas ou 

texto no corpus” (GASKELL;BAUER, 2003, p.485). 

  A partir das anotações do 'diário de bordo' ou notas de campo, destaco o que 

acredito serem as principais contribuições do trabalho de campo para reflexões acerca do  

jornalismo e, mais especificamente, da atividade de apuração realizada por repórteres. 

Uma preocupação da construção do diário era relacionar as observações às 

reflexões teóricas, mesmo levando em consideração que, como em qualquer produção 

intelectual, as anotações seriam fruto de uma interpretação e representação próprias à 

autora da pesquisa e, sendo assim, “inevitavelmente seletivas” (EMERSON et al apud 

CASA-NOVA, 2010, p.66). 

 Para não serem confundidas com as citações de obras, todas as expressões 
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destacadas em itálico, contidas no Capítulo 4, foram retiradas do diário a partir das 

conversas e anotações no processo de observação e entrevistas. 

 

 1.2  Apuração e investigação: a parte e o todo 

 

A apuração e a investigação jornalísticas seguirão utilizadas ao longo deste 

trabalho, em diversos momentos, como sinônimos. No entanto, faz-se necessário demarcar 

as duas conceituações e explicitar o que elas representam para a construção de um 

jornalismo possível e de que maneira estão inexoravelmente associadas. 

Para efeito de entendimento do modo com que as duas expressões são traduzidas 

nesta pesquisa, pode-se iniciar com a ideia de que apuração é um componente 

indispensável ao processo maior de trato jornalístico da informação, que é, no meu 

entendimento, a estratégia investigativa. 

Sendo a apuração parte do processo de investigação, ela conterá elementos 

procedimentais que têm por objetivo alcançar os propósitos finais do processo 

investigativo. Apurar no jornalismo, conforme detalhamento no capítulo seguinte,  é 

percorrer um caminho de busca e comprovação de informações, de arregimentar a matéria-

prima da qual a matéria será originada e desenvolvida.  

Associar a apuração à imagem de uma garimpagem, caso não se exceda na tradução 

da metáfora, é um recurso factível. Apurar, assim como no garimpo, envolve as etapas de 

procura, identificação, descarte, avaliação e tratamento. De modo análogo ao garimpeiro, o 

repórter parte de um indício para buscar a prova. A ‘pepita’ do garimpeiro é a informação 

do jornalista, seguindo a analogia. 

Enquanto, no garimpo, o cascalho e a areia são lavadas na peneira, para que as 

pedras apareçam destacadas, o repórter também reúne todo o tipo de informação 

encontrada, para separar as procedentes dos indícios falaciosos e não comprováveis. 

Confrontando os dados com fontes, submetendo as provas encontradas ao “mundo de 

referência” (RODRIGO ALSINA, 2009) de modo a atestar o potencial de verossimilhança 

dos dados, assemelha-se o repórter à dupla avaliação à qual submete o garimpeiro a 

suposta pepita: ao próprio ‘olho clínico’ e ao comprador, que atestará a veracidade da 

pedra. 

 Enquanto o garimpeiro escava os montes de areia em busca de pedras, chegando a 

assorear os rios, o repórter consulta documentos, faz entrevistas, pesquisa em bases de 
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dados e em bibliotecas. Por vezes, as pedras encontradas se revelam, na avaliação final, 

apenas ‘ouro de tolo’, mineral que se assemelha em composição e aparência, mas que não 

é, de fato, ouro.  

 Assim também ocorre com o repórter, quando deparado com dados indiciais que, 

numa primeira leitura, poderiam facilmente se configurar como informação procedente. 

Mas que não se sustentam mediante os sistemas de verificação. O ‘ouro de tolo’ 

jornalístico também confunde pela semelhança e veemência dos indícios, mas que também 

não resiste a exames mais acurados de atestação.  

Há que se reforçar o fato de que a comparação entre duas instâncias tão particulares 

e dissociadas do conhecimento humano é feita, aqui, apenas à guisa de demonstrar que a 

apuração se assemelha, em muitos aspectos, a uma ação de garimpagem, de procura e 

comprovações acerca de dados e informações. 

Não se pode deixar ao largo o entendimento de que a apuração jornalística não é 

um processo mecânico, de ordem apenas técnico-procedimental. É uma atividade que 

envolve movimentos de subjetividades, situações contextuais, condicionantes e propósitos 

que não são sempre ou unicamente o de encontrar a ‘verdade’, tal qual o Eldorado dos 

garimpeiros. 

Se o Eldorado do garimpo é o motor que impulsiona o trabalho árduo nas encostas 

de rios, a metáfora se aplica ao jornalismo: tendo a apuração por ferramenta, é 

impulsionado pela busca a um objetivo. Que tanto pode ser a ‘verdade’ dos fatos, a verdade 

conveniente, a comprovação de uma tese ou a verossimilhança que comprove o que se 

intenta dizer. De toda forma, sendo legítima ou não, é uma procura de ‘matéria-prima’ que 

possibilite a criação de narrativas. E essa procura passa, irremediavelmente, pela seara da 

apuração. 

A investigação, no entanto, também não pode ser reduzida à esfera da busca e 

comprovação de informações. Ainda que seja esta a forma tradicionalmente reconhecida 

como modo de atuação do jornalismo contemporâneo, apurar, para efeito desta  tese, é 

parte constituinte de um processo mais complexo. E que não envolve apenas o trabalho 

‘mecânico’ e adoção de técnicas próprias. 

Investigar se configura, em primeiro lugar, como um conjunto de predisposições, 

pressupostos, compromissos e técnicas jornalísticas.  A investigação no jornalismo se inicia 

por uma predisposição em relatar algo, seja um fato ou temática, que seja de algum modo 

de interesse público.  
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Entenda-se por público não apenas questões referentes a informações de âmbito 

governamental, tampouco a problemas ligados unicamente à descoberta de desvios e mau 

uso da máquina pública. Trata-se, neste trabalho, da investigação jornalística que começa 

por um impulso em informar; quer seja através da forma de denúncia, exposição, 

esclarecimento ou mesmo serviço. 

Essa predisposição em informar é acompanhada e reforçada por pressupostos que 

orientam o desenvolvimento do trabalho jornalístico. Fazem parte dos pressupostos 

balizadores do jornalismo variáveis como a busca por informações, a objetividade 

procedimental e a ética profissional. Esses elementos constituintes das premissas 

jornalísticas passam a formar uma espécie de compromisso que é assumido pelos 

profissionais,  e que acaba sendo um guia ou modelo de ações. 

As ferramentas utilizadas para cumprir esses compromissos, seguir os pressupostos 

e atender à predisposição de informar são justamente as técnicas de apuração. Esse 

conjunto de elementos se constitui na investigação jornalística, processo que se inicia com 

a busca por informação e é finalizado com a veiculação do produto jornalístico. 

A investigação no jornalismo também não se resume, no nosso entendimento, como 

um gênero específico dentro da atividade, conforme será explanado no segundo capítulo. 

Esta tese adota o entendimento de que investigar é constituinte do fazer jornalístico, não 

sendo unicamente um estilo, gênero ou especialidade. Tomaremos a investigação como 

componente intrínseco e, portanto, indissociável da prática jornalística. 

A relação apuração x investigação é de dependência. Para se investigar, há que se 

dispor da apuração de informações. E o ato de apurar, em geral, é impulsionado pela 

predisposição por investigação. Ainda que muitas apurações acabem sendo realizadas com 

o único intuito de reforçar uma tese a ser defendida numa reportagem ou cujos resultados 

sejam dispostos de modo enviesado e falacioso, conforme salientado anteriormente, o 

princípio que rege a apuração é impelido pelo compromisso com a investigação. 

Ao adotar a postura de compreender a investigação como a quintessência do 

jornalismo, parte-se da noção de que o processo de investigar tem por propósito e objetivo 

final se aproximar às questões de interesse público, culminando num princípio de fomento 

a um ideal democrático.  

Decerto, essa aproximação do jornalismo com a democracia pode indicar um visão 

quimérica da atividade. Apesar do risco de se resvalar para uma postura naive em relação 

ao jornalismo adotando-se essa definição, este trabalho parte do princípio de que tanto o 
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ideário quanto as restrições constituem a profissão, e que “o jornalismo não é nem o 

voluntarismo individualista, como pretendem uns, nem tampouco a ação estrutural, quase 

sem atores, que querem outros” (ORTEGA; HUMANES, 2000, p.07) 

Ao adotar o entendimento da investigação no jornalismo como fomentadora de um 

ideário, indicamos que o princípio que rege a apuração é, de alguma forma, a busca por 

esse ideal, ainda que a intricada rede de interesses, relações e condicionantes do trabalho 

jornalístico também norteie, de modo consistente, todo o processo. 

 A reivindicação desta tese, a partir da apresentação da investigação como elemento 

constituinte do fazer jornalístico, é um afastamento à postura meramente instrumentalista 

em relação ao jornalismo, de modo que se possa analisá-lo como uma atividade que tanto é 

condicionada pelos componentes comerciais e de relações político-econômicas, quanto 

pelas ações dos profissionais, que podem vir a ser guiados por princípios de ordem ética. 

Uma definição do que, neste trabalho, é chamado de jornalismo possível. 

Como veremos no quinto capítulo, o processo de construção de conhecimento no 

jornalismo se vale tanto dos fragmentos pinçados do ‘mundo real’ quanto do movimento de 

relacionar esses fatos com o ‘mundo de referência’, culminando com a construção do 

‘mundo possível’, que nada mais é do que “o mundo narrativo construído” (RODRIGO 

ALSINA, 2009, p.310) pelo jornalista. 

Assim, a investigação, do qual a apuração é parte preponderante, é movimento de 

buscar fatos, confrontá-los, avaliá-los e demonstrá-los através das notícias, ou seja, da 

construção de um ‘mundo possível’. Esse processo -  a procura por dados no mundo da 

práxis, os quais são submetidos a critérios de avaliação, apresentados e interpretados 

através de produtos noticiosos –, que se dá em meio a restrições, condicionantes e 

premissas , é o que esta tese designa por ‘jornalismo possível’. 

 

 1.3  Apresentação dos capítulos 

 

 O percurso da escrita foi delineado mediante a necessidade de se responder ao 

problema de pesquisa, qual seja, de que modo o jornalismo encontraria brechas de atuação  

mesmo em meio a  entraves e restrições. Assim, os capítulos da tese, ao tentar 

compreender como se faz jornalismo contemporaneamente, se direcionaram à definição, 

identificação, observação, análise e sugestões de procedimentos em torno deste jornalismo 

possível. 
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 Neste capítulo introdutório, foram apresentados os propósitos da pesquisa, com a 

descrição dos procedimentos teórico-metodológicos e o entendimento entre apuração e 

investigação. Uma vez que o jornalismo possível só se realiza mediante a investigação, o 

segundo capítulo tem como propósito se debruçar sobre esse procedimento, de modo a 

delinear quando e de que modo a apuração passou a constituir o jornalismo, as 

modificações trazidas com a inclusão do repórter no cenário jornalístico, bem como a 

relação da ética com a postura investigativa. 

 O capítulo é iniciado com a apresentação das séries de distinções e funções 

creditadas à investigação, de maneira a traçar um quadro geral de como o jornalismo é  

retratado e demarcado por intermédio dessas definições. Em seguida, buscou-se, através de  

registros históricos e em autores acerca da história do jornalismo, identificar as primeiras 

manifestações da investigação como método de trabalho da atividade e os contextos que 

possibilitaram o uso desse novo 'recurso' no jornalismo do século XIX.  

  Neste caminho, mereceu destaque o jornalismo 'de rua' que dava suas primeiras  

mostras no Brasil, com jornalistas como João do Rio, Lima Barreto e Euclides da Cunha, 

que passavam a adotar o 'método' de observar in loco os assuntos a serem retratados nos 

jornais em fins do século XIX e princípio dos 1900.  

 O percurso cronológico da reportagem em solo brasileiro é percorrido com 

exemplos da adoção do estilo comercial e noticioso norte-americano nos periódicos 

nacionais, responsáveis pela inclusão da reportagem e, por conseguinte, da apuração no 

modo de se fazer jornalismo no país – com a instituição definitiva do repórter no palco da 

produção de notícias. 

 Após traçar o caminho pelo qual a investigação acabou se consolidando como 

elemento constitutivo do próprio fazer jornalístico, o capítulo avança para as definições 

que caracterizam o que se trata uma apuração de notícias e os procedimentos passíveis a 

serem realizados pelos repórteres numa investigação. Para que se apontasse o papel da 

investigação  dentro da produção jornalística, procurou-se neste momento identificar 

modos e propósitos da apuração, e as razões que impulsionam e justificam procedimentos 

de investigação nas redações, culminando com a associação existente entre esta a um 

posicionamento ético no jornalismo. 

 Após a descrição e delimitação do espaço e função ocupadas pela apuração na 

atividade jornalística, peça-chave para a realização do jornalismo possível, o terceiro 

capítulo apresenta o que seria justamente o contraponto ao jornalismo de investigação.  
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Uma prática jornalística assentada sob outros pilares, que não os da investigação, e é 

realizada de maneira pouco combativa, avessa ao conflito e sem compromisso prévio com 

a apuração. As marcas deste “jornalismo cordial”, a face mais afastada de um 

compromisso ético, são descritas e relacionadas com a deontologia.  A apropriação do 

conceito de 'homem cordial' se embasa no entendimento de Sérgio Buarque de Holanda 

sobre um dos traços da cordialidade, que seria o embaçamento da fronteira entre o público 

e o privado. O paralelo com o jornalismo refletiria na sobreposição dos comportamentos 

individuais dos repórteres 'cordiais' a um objetivo de dimensões públicas. 

 A contraposição entre a “cordialidade jornalística” e o jornalismo de investigação 

levou, no terceiro capítulo, à discussão acerca dos recorrentes dualismos encontrados nas 

descrições da profissão.  Foram apontados não apenas os antagonismos, mas 

principalmente os pontos de encontro existentes entre as definições. E, ainda, suscitou a 

necessidade de reflexão sobre as diversas visões e entendimentos a respeito do jornalismo 

e dos jornalistas, com base em uma revisão de literatura que identificou quatro 

classificações básicas acerca do jornalista e, por conseguinte, das formas de realização do 

jornalismo. Questões que ecoam no quarto capítulo, que relacionou as impressões 

advindas do contato direto com a práxis jornalística  à problematização do jornalismo na 

instância da teoria. 

 O Capítulo 4 é fruto da pesquisa de campo, da observação de rotinas de quatro 

repórteres, quando se ‘assistiu’ a atuações, negociações, limitações e tomadas de decisão 

de profissionais que têm o tempo, o papel e as restrições particulares a cada veículo como 

condicionantes da atividade. Este momento da tese  foi iniciado com   contextualização e 

descrição do jornal e características das profissionais observadas. Em seguida, com base 

em registros do diário de campo,  as situações vivenciadas em campo foram analisadas sob 

a rubrica de cinco categorizações: Negociações com o Tempo; Técnica e Cultura 

Jornalísticas Compartilhadas; Investigação como Preceito da Ética; Entraves à 

Investigação e As Fontes na Apuração. 

 Essa divisão temática permitiu que fossem avaliados procedimentos e ações 

desenvolvidas pelas repórteres no processo de apuração de informações, reunindo indícios 

e impressões que se aproximavam da realização do jornalismo possível através de 

estratégias e adequações. As proposições foram relacionadas à teoria, de modo a  

demonstrar o quanto a práxis poderia se aproximar ou diferir do que tem sido preconizado 

por estudos e conceituações clássicas sobre o jornalismo. 
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  As reflexões advindas da práxis trouxeram reforço à ideia de um jornalismo 

possível, conceituação que foi construída ao longo do quinto capítulo. As possibilidades 

da investigação jornalística foram identificadas através da relação com o papel da 

autonomia relativa dos jornalistas e com os condicionantes que restringem o agir 

investigativo.  

 O capítulo 5 foi dedicado a percorrer o processo compreensão dos elementos e 

posturas que favorecem o jornalismo possível, embasado no entendimento do jornalista 

como um intérprete da realidade social (RODRIGO ALSINA, 2009). Com esse intuito, foi 

destacado o papel das ações individuais do repórter na condução de uma atuação 

jornalística mais ou menos comprometida com a investigação, ressaltando, ainda, a 

questão da autocensura como um elemento que dificulta sobremaneira o processo de 

apuração. 

 Associando a necessidade de o fazer jornalístico ser dotado de um rigor 

procedimental, o sexto capítulo avaliou apropriações de técnicas e métodos de outros 

campos do saber na condução de investigações jornalísticas. Tendo essa perspectiva de que 

a apuração é um processo que pode ser observado e demonstrado, bem como aplicado, este 

momento da tese se propôs a apresentar e propor um conjunto de orientações 

procedimentais, que funcionem não como diretrizes, e sim como  exemplificações de 

atuação às quais se podem recorrer com vistas à aplicação em situações corriqueiras à 

práxis jornalística. 

 Assim, foi elencado um conjunto de variáveis que compõem o quadro de premissas 

conceituais e práticas referentes ao universo jornalístico, resultando em três classes de 

características que, cruzadas entre si, podem compor um cenário propício à confecção de 

sugestões de procedimentos de apuração no jornalismo. As variáveis foram compostas 

pelas 1) premissas jornalísticas; 2) restrições e condicionantes da atividade; 3) 

procedimentos de investigação jornalística. 

 Após a apresentação das variáveis envolvidas, chegou-se à elaboração de três 

cenários de ‘entraves’ (fatores de tempo, autocensura e infraestrutura) à apuração, através 

dos quais foram propostas sugestões de procedimento que levaram em consideração tanto 

as restrições à investigação quanto os objetivos a serem alcançados. Esse esquema de 

ferramentas para a condução de apuração noticiosa teve como propósito a indicação de 

alternativas factíveis de atuação jornalística em diferentes contextos. 

  



37 
 

2. O jornalismo e suas diversas 'investigações' 

  

 Duas frentes se apresentam quando mencionada a expressão “investigação” no 

contexto da prática e das reflexões teóricas a respeito do jornalismo. Uma delas classifica o 

jornalismo investigativo como uma categoria diferenciada dentro da atividade, realizada 

com mais apuro, tempo, técnica e profundidade. A outra reforça o pleonasmo da 

categorização, uma vez em que a investigação, enquanto matéria-prima do jornalismo, 

seria constituinte do processo jornalístico – independentemente da extensão, nível de 

dificuldade ou relevância social da pauta a ser desenvolvida. 

 Procurar consenso entre os autores, além de estéril, não seria possível. Primeiro, 

porque não há. E em segundo lugar, porque não é necessariamente nas definições onde 

reside o cerne da discussão, mas possivelmente na importância que se dá à questão. Afinal, 

é mesmo relevante buscar, defender ou mesmo negar a diferença entre um jornalismo 

investigativo e a própria descrição de jornalismo? 

 Fortes (2009, p.9), por exemplo, acredita que a ideia de que todo jornalismo é 

investigativo, apesar de verdadeira, é simplista. Justifica afirmando  que “a reportagem, de 

fato, não prescinde da investigação. Mas o jornalismo investigativo é algo mais complexo, 

trabalhoso e perigoso. Não se assemelha com a rotina natural das redações”.  

 O autor defende que ainda é relevante destacar essa diferenciação, destacadamente 

pelo fato de que a própria prática de investigação demonstra que  há um arsenal de 

características que fazem do jornalismo investigativo algo mais profundo daquilo que se 

faz cotidianamente nas redações. Chega, ainda, a identificá-lo como uma espécie de 

gênero: “aos poucos, portanto, a investigação deixou de ser um simples preceito para se 

transformar, graças à modernidade, em uma área de crescente especialização. Virou um 

nicho, uma marca e um símbolo de status dentro do jornalismo brasileiro” (FORTES, 

2005, p.9).  

 Sequeira (2005) traz uma definição em moldes semelhantes, compreendendo-o 

como uma categoria jornalística, bem como Burgh (2008, p.3), ao asseverar que “o 

jornalismo é o primeiro rascunho da história; em contraste, o jornalismo investigativo é o 

primeiro rascunho da legislação”. 

 Visão aproximada tem Neveu (2006, p.176), ao conceber o jornalismo investigativo 

como uma categoria diferenciada, além contar com realização quase improvável diante de 

um contexto mercadológico. Para ele, é um jornalismo “mais ofensivo na busca da 
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informação, mais abrasivo em relação aos poderes sociais, (…) pretende estar a serviço da 

democracia, da moral, da saúde pública”. Também ressalta os altos custos necessários ao 

seu desenvolvimento, e, assim como Fortes (2005), o demarca em relação ao jornalismo 

que se pratica cotidianamente. 

 Pinto (2008), que também associa o jornalismo investigativo a um tipo diferenciado 

dentro da atividade, realizou um estudo acerca do trabalho dos watchdogs8 na imprensa 

argentina. De acordo com a autora, uma série de fatores tem contribuído para a derrocada 

da atividade na América do Sul, com destaque para os jornais da Argentina. Para ela 

(PINTO, 2008, p.768, tradução nossa), “(…) o declínio na performance dos watchdogs 

representa transformações em vários níveis, bem como na interação entre mudanças no 

ambiente externo, e processos em curso nas organizações midiáticas”9.   

 Para ilustrar os fatores que têm influenciado a diminuição do jornalismo 

investigativo argentino, elaborou (PINTO, 2008, p. 768) um quadro (Figura 1) que indica 

as seguintes causas possíveis: crise econômica (como fator negativo); estratégias de 

negócio: watchdogs como 'marca' e proteção de interesses corporativos (que a depender do 

posicionamento tanto podem contribuir quanto reduzir o espaço da investigação); oposição 

e afinidade ideológica (idem em relação ao item anterior); frágil profissionalização/baixa 

autonomia da redação e uso exitoso de estratégias estatais de relacionamento com a mídia 

(como fatores que impulsionam o declínio do jornalismo investigativo). 

Figura 1: Fatores que afetam a cobertura da imprensa watchdog (investigativa) sobre temas ligados 
ao poder na democracia argentina. Fonte: Pinto (2008, p.768). 
 
                                                 
8 Expressão utilizada no jornalismo norte-americano para classificar os repórteres investigativos.  Numa 
tradução literal, cães de guarda. 

9 “I posit that declines in watchdog performance represent transformations on several levels, as well as the 
interaction between shifts in the external environment, and ongoing processes within media organizations”. 
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 Já o também argentino Waisbord (2001, p.1, tradução nossa) se afasta da 

diferenciação do jornalismo investigativo por conta das técnicas avançadas de apuração, 

uma vez em que “toda reportagem é (ou deveria ser) essencialmente investigativa”, razão 

pela qual seria “redundante defini-lo em termos de uso de determinados métodos de 

apuração de notícias”10. 

 Ele prefere distinguir o jornalismo investigativo dos demais por conta do propósito 

de lidar com temas que digam respeito e afetem o interesse público. Assim, ainda que 

realizada com métodos de investigação, uma reportagem só deveria ser classificada por 

investigativa caso trouxesse informações sobre “relevantes abusos públicos que 

determinados indivíduos e organizações querem manter em segredo” (WAISBORD, 2001, 

p.1, tradução nossa)11. Então, descreve o jornalismo investigativo como uma atividade que 

“vai além da reportagem convencional e não encara notícias manufaturadas e dadas de 

colher como notícias”12. 
 A postura de Aucoin (2005, p.2, tradução nossa) em relação à investigação 

jornalística se assemelha à anterior, e vai além, demarcando o espaço ocupado pelo 

'verdadeiro' jornalismo investigativo pela “seriedade” com que trata os temas. Assim como 

a dimensão pública de Waisbord (op.cit), advoga que a chancela só deva ser outorgada a 

um tipo de jornalismo que “traga um olhar compreensivo e  exaustivo aos problemas que 

tenham impacto significativo nas vidas da audiência”13.  

 O autor não apenas descreve o que acredita se tratar de jornalismo investigativo 

verdadeiro, como também exclui da categoria os exemplos de “'investigações' que usam 

câmeras escondidas e outras técnicas investigativas que analisam temas de impacto 

limitado ou insignificante na maioria das pessoas”14. 

 Também são feitas tentativas para designar determinadas características comuns 

tanto ao jornalismo investigativo quanto aos repórteres do setor. Anderson e Benjaminson 

(1976, p.3, tradução nossa), mesmo reconhecendo que “de fato, qualquer repórter que faça 

bem o seu trabalho já é, em parte, investigador15”, afirmam que a única definição plausível 

para um repórter investigativo é a de alguém “que leva muito tempo fazendo 
                                                 
10 “Because all reporting is (or should be) essentially investigative, it is redundant to define IJ in terms of 
the use of certain newsgathering methods”.  

11 “IJ reports about publicly relevant abuses that certain individuals or organizations want to remain secret”. 
12 (...) IJ goes beyond conventional reporting and does not take manufactured, spoon-fed news as news”. 
13 “(...) that takes a comprehensive and exhaustive look at issues that have significant impact on the lives of 
the audience”. 

14 “'Investigations' that use undercover cameras and other investigative techniques to examine issues of 
limited or negligible impact on most people (...)”. 

15 “In fact, any reporter who does the job well is already part investigator”. 
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investigações”16.  

 Acrescentam, ainda, traços pessoais que possivelmente estariam presentes no 

profissional: “uma paciência extraordinária, ou dizendo de outra forma, uma resistência 

elevada ao tédio”17 (ANDERSON;BENJAMINSON, 1976, p.3) - já que tem que lidar com 

pilhas de documentos e com a necessidade de muitas checagens e entrevistas. Acreditam os 

autores que os jornalistas investigativos compartilhem de uma suposta e estranha fé na 

natureza humana.  Na verdade, um espírito de desconfiança que os levaria a acreditar que 

“alguém, de alguma maneira, está agindo contra o interesse público” (ANDERSON; 

BENJAMINSON, 1976, p.4). Mais do que desconfiança, uma compleição por continuar 

mesmo em condições adversas e frustrações, impulsionada pelo que Spark (1999, p.11) 

entende por “uma espécie de convicção moral”. 

 A ideia de jornalismo como instância que perpassa todas as esferas de poder, de 

modo transversal (NEVEU, 2006), fiscalizando todas as outras – ao passo em que, 

raramente, encara como legítima uma fiscalização em torno de si pelos outros campos –, 

aproxima certamente a atividade de uma função moralizante (MARTINI; LUCHESSI, 

2004). 

 E como a moral é fruto das circunstâncias e da história (VÁZQUEZ, 2003), decerto 

que o jornalismo vai operar de acordo com os contextos aos quais está vinculado, atuando 

segundo os critérios e valores ético-morais vigentes e mais comuns. A própria 'agenda' da 

imprensa, naturalmente, irá depender de questões não apenas de interesse direto dos 

veículos, bem como tentará responder aos questionamentos e temas que estejam em voga. 

Dessa forma, o 'dedo que aponta' irá mirar para os desvios que mais 'falem' ao 

contemporâneo. 

  A aproximação do jornalismo com uma responsabilidade moral (KARAM, 1997; 

GOMES, 2003; CHAPARRO, 2005) se dá, sobremaneira, pelo papel que comumente se 

associa ao cotidiano jornalístico: apontar os erros, descobrir desvios, publicizar escândalos, 

cobrar correções e soluções e, também, indicar a maneira 'correta' de se agir e caminhar. 

Sobretudo, ainda que não exclusivamente, em relação a governos e poderes públicos em 

geral. 

 Ressalte-se a não exclusividade de cobrança e da fiscalização do jornalismo apenas 

em torno da esfera governamental – e, portanto, pública –, uma vez que as instâncias 

                                                 
16 “The only workable definition of an investigative reporter is a reporter who spends lots of time doing 
investigations”. 

17 “(...) extraordinary patience, or, put another way, an extremely high threshold of boredom”. 
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privadas também são alvo frequente do 'olhar inquisidor' da imprensa. Empresas, 

associações de classe, instâncias de foro privado das mais diversas – com destaque às 

pessoas físicas, especialmente as ligadas às artes, esportes e mídias -  são comumente 

apontadas, 'investigadas' e 'julgadas' pelos e nos veículos de comunicação. 

  O jornalista como espécie de guardião da moral e, por conseguinte, justiça, tenta se 

legitimar por características, ao menos em teoria, que não apenas o resguardam esse direito 

e o  tornam portador de uma função e 'poder' que os distinguiriam dos outros (os não 

jornalistas), como também de qualidades e métodos próprios – fazendo do jornalista, 

assim, uma figura social e culturalmente instituída.  

 Para que essa legitimação seja levada a cabo, pode-se seguir pelo terreno das 

inferências e afirmar que mais do que as próprias qualidades e características, o modo de 

fazer é o que parece ser o grande elemento de distinção do jornalista. Por esse viés, 

entende-se que, ainda que relevantes, as qualidades estão sob a égide da relatividade, uma 

vez em que características como o domínio da linguagem, a escrita fluida, a agilidade, o 

'faro' para a notícia, o conhecimento de tecnologias usadas no cotidiano da atividade ou 

mesmo a  no acesso às fontes não poderiam figurar como elementos de distinção. Isso 

porque outras profissões exigem habilidades semelhantes (com exceção, talvez, do 'faro' 

noticioso), e o conhecimento e domínio delas não trariam garantias concretas de realização 

de um produto jornalístico.  

 Assim, o elemento que parece apontar mais claramente para uma maior 

diferenciação da atividade jornalística em relação a outras atividades – em que pese não a 

questão da valoração, ou da necessidade/obrigatoriedade ou não de um diploma 

universitário para se exercer a profissão – é a investigação. Afinal, a apuração de 

informações, antes de ser apenas habilidade, qualidade ou mesmo marca distintiva, é a 

ferramenta da qual o jornalista terá que se utilizar, invariavelmente, para conseguir a 

matéria-prima da qual seus produtos noticiosos são feitos. 

Saliente-se que, independentemente do viés ou objetivos adotados por uma 

cobertura, são as informações levantadas que darão sustentação à narrativa. Chaparro 

(1998, p.2), que associa a apuração de notícias, mesmo a mais criteriosa, a juízos de valor e 

intencionalidades, reconhece a necessidade de rigor na investigação: 

A apuração e a depuração, indispensáveis ao bom relato, são intervenções 
valorativas, intencionadas por pressupostos, juízos, interesses e pontos de 
vista estabelecidos. Como noticiar ou deixar de noticiar algum fato sem o 
componente opinativo? Por outro lado, o comentário - explicativo ou crítico - 
será ineficaz se não partir de fatos e dados confiáveis, rigorosamente apurados. 
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 Ainda que os dados apurados sejam utilizados de maneira falaciosa, deturpados, ou 

trazidos à tona unicamente para reforçar uma tese que se queira defender numa matéria, 

são justamente eles que permitirão a veiculação das informações e que, em última 

instância, irão legitimar a notícia.  

 N'outras vezes, a explicitação do próprio modo de obtenção das informações será 

solicitada como termômetro legitimador da veracidade ou qualidade dos dados apurados. 

No próprio ambiente profissional, nas redações, a informação obtida off the records é, em 

geral, na escala de hierarquização das fontes e das informações, tida como menor ou menos 

confiável (FIDALGO, 1998) em relação às declarações assumidas, com publicação do 

nome e credenciais da fonte. 

 Também não são incomuns reportagens que mencionam e destacam o passo a passo 

da apuração realizada, quer seja para trazer um caráter de verossimilhança aos relatos, 

demonstrar o esforço, risco e dificuldade para se obter a informação ou, ainda, de modo a 

aproximar o leitor/espectador/ouvinte/usuário do processo de feitura de uma matéria. 

Se antes o método não era explicitado, até para salvaguardar as fontes ou mesmo 

não revelar aos concorrentes 'segredos' profissionais (contato de fontes, métodos de 

obtenção de informação etc.), cada vez mais se lança mão de recurso de making of  para 

ilustrar o produto noticioso. Destacadamente, até para que o público fique ciente dos 

fatores que acabaram conduzindo a matéria para determinado viés (MAIA, 2007). 

 O Profissão Repórter, por exemplo, programa semanal exibido pela Rede Globo 

desde 200618, tem como um dos motes da chamada mostrar “Os desafios da reportagem. 

Os bastidores da notícia” (2010, informação eletrônica), e para isso se vale da exibição da 

preparação para as reportagens, as dificuldades encontradas pelos repórteres, as reuniões 

de pauta e até as falhas do percurso. Cada programa veicula reportagens em torno de um 

mesmo tema, realizadas por uma equipe de jovens repórteres, coordenada pelo experiente 

Caco Barcellos. A ideia do programa é veicular as variadas etapas de produção da notícia, 

'humanizando' o olhar que se tem sobre o repórter, conforme depoimento19 do jornalista 

Felipe Suhre, então integrante da equipe: 

Aqui, queremos quebrar o paradigma de que repórter é aquela coisa 
“dura”, sem sentimento, sem envolvimento, fora do movimento natural da 
vida. Nós, assim como nossos entrevistados, somos bastante 

                                                 
18 Apresentado pelo jornalista Caco Barcellos, com direção de Marcel Souto Maior, iniciou como um quadro 
no Fantástico, ganhando status de programa da grade da emissora a partir de junho de 2008, com exibições 
nas noites de terça-feira.  
19 Em entrevista à Revista Pontocom, disponível em <http://www.revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-
conversa-com/profissao-reporter>, acesso em 12 de julho de 2010. 

http://www.revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-conversa-com/profissao-reporter
http://www.revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-conversa-com/profissao-reporter


43 
 

humanizados. Isso que acredito ser o grande diferencial do programa. 
Talvez seja uma das razões do sucesso enorme do projeto.    
   

 A reportagem especial Os Sertões20, vencedora no ano de 2009 da mais importante 

e tradicional premiação de jornalismo no Brasil, o Prêmio Esso, veiculada pelo Jornal do 

Commercio de Pernambuco, complementou o caderno impresso em que foi veiculada com 

uma versão online que contava, além das reportagens e fotos disponibilizadas no jornal, 

com vídeos que mostravam algumas entrevistas realizadas, bem como aspectos da 

apuração. O próprio editorial do trabalho trazia as seguintes informações, detalhando a 

feitura do projeto: 

Para produzi-lo, o Jornal do Commercio escolheu a premiada repórter 
Fabiana Moraes e o talentoso fotógrafo Alexandre Severo, que 
percorreram 4.713 quilômetros de estradas, desde a Bahia até o Ceará, 
mais uma vez conduzidos pelo veterano Reginaldo Araújo, em cuja 
história profissional estão mais de 200 mil quilômetros rodados a serviço 
do JC. Foram visitadas as cidades pernambucanas de Tabira, Santa 
Terezinha, Ibimirim, São José do Egito, Serra Talhada, Afogados da 
Ingazeira, Floresta, Belém de São Francisco, Sertânia, Parnamirim e São 
José do Belmonte. Na Bahia, a equipe passou por Euclides da Cunha e 
Canudos. No Ceará, as religiosas Barbalha e Juazeiro do Norte e ainda 
Nova Olinda. Em Alagoas, Mata Grande foi o município escolhido 
(SAMPAIO, 2009, informação eletrônica). 

 

  Essa associação do jornalismo investigativo com a função de vigília de um quarto 

poder, e mesmo com a aproximação a uma instância moral, a que nos referimos 

anteriormente, é observada com desconfiança por autores como Glasser e Ettema (1997, 

p.1, tradução nossa), que chegam a ironicamente classificar os repórteres investigativos de 

“guardiões do interesse público”. A ironia é lançada, possivelmente, não com a intenção de 

trazer um olhar pejorativo à atividade, mas talvez de modo a ressaltar o caráter perigoso – 

e, por vezes, falacioso – que tem envolvido o jornalismo investigativo: o de se apresentar 

como adversário, rival, de quem detém o poder:  

As aventuras de Carl Bernstein e Bob Woodward [repórteres do clássico 
caso Watergate] (…) marcam o começo do que se tornou uma extensão da 
celebração da  bravata do  espírito dos repórteres combativos cujo 
trabalho afirma a importância de uma imprensa livre e inintimidável. 
Acima de tudo, é uma celebração da noção  de que o interesse público é 
melhor servido com uma rivalidade continuada entre a empresa e os 
poderosos(GLASSER;ETTEMA, 1997, p.1).  
 

                                                 
20 Reportagens sobre personagens do sertão nordestino, numa 'releitura' da obra Os Sertões, de Euclides da 
Cunha, que  completava 100 anos de publicação. Com o trabalho, pela primeira vez, um veículo fora do eixo 
Sul/Sudeste foi premiado na principal categoria da premiação. Foi lançado posteriormente como livro, 
editado pela Companhia Editora de Pernambuco (CEPE). 
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 Aquilo a que esses autores chamam de “tom moral” se refere ao que seria uma falsa 

ideia em relação às consequências da prática investigativa. Longe de modificar as 

situações relatadas, segundo os autores, esse tipo de jornalismo incorre no risco, ao 

contrário, de contribuir para a manutenção de um status quo. Isso porque, ao se investirem 

de recursos os mais autoritários e controversos, os jornalistas estariam agindo da mesma 

maneira a qual criticam e condenam.  

 E, especialmente, por conta de a atuação dos repórteres contar sempre com um 

aspecto moral motivador, já que seria sempre através de um julgamento de ordem moral 

que o jornalismo parte para denunciar desmandos e desvios. Os padrões morais escolhidos 

pelos jornalistas, através de critérios como objetividade e valores-notícia, acabam sendo, 

para Ettema e Glasser (1997), aceitos de modo acrítico pelos profissionais da imprensa, 

reforçando a ordem moral vigente.  

 Ainda assim, em estudo anterior (ETTEMA; GLASSER, 1984), os mesmos 

autores, dispostos à elaboração de uma epistemologia própria ao jornalismo investigativo, 

salientam que não apenas aspectos morais orientavam a realização de peças jornalísticas de 

investigação. Segundo os resultados obtidos após observação do cotidiano de um repórter 

específico, identificaram um processo composto por pelo menos quatro fases no 

desenvolvimento de uma pauta.  

 A primeira funcionava para comprovar a validade da justificativa da matéria. Na 

segunda, as 'evidências' eram coletadas. Na terceira etapa, a estória passava por uma 

espécie de teste, de modo a confrontar as informações. E, por fim,  se a matéria não fosse 

desconfirmada, acabava emergindo “do processo como completamente justificada” 

(ETTEMA; GLASSER, 1984, p.25). Dessa maneira, reconhecem um modelo de atuação – 

que os autores não classificam como correto ou o melhor – que poderia ser adotado sob 

uma perspectiva epistemológica do jornalismo investigativo. 

 Outra distinção a respeito da atividade é relacionada com as temáticas e com o 

objetivo primordial da investigação jornalística. Enquanto o senso comum poderia associá-

la ao trabalho de desvelamento de atos ilícitos, de descobrir detalhes não revelados a 

respeito de crimes, empreender  olhares mais aprofundados sobre temas diversos, há uma 

visão bastante específica e excludente sobre o que os norte-americanos nomeiam de 

watchdog journalism.  Neste viés, o jornalismo investigativo tem como propósito 

funcionar como um poder fiscalizador das instituições e autoridades públicas. Assim, 

fazem parte do rol de obrigações dessa espécie de quarto poder: 
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“1) ser um escrutínio independente das atividades do governo, empresas e 
outras instituições públicas, com o objetivo de (2) documentar, questionar 
e investigar essas atividades, de modo a prover ao público e aos 
funcionários com informação atual sobre assuntos de interesse público” 
(BENETT; SERRIN, 2005, p. 169).  

 

Assim, tudo o que não se aproximar a uma ideia de fiscalização do poder público, 

com vistas a desvendar desmandos de organizações governamentais, estaria fora dessa 

classificação.  

 Em meio às visões que circundam as definições do jornalismo investigativo, 

conforme observado anteriormente, pode-se vinculá-lo a pelo menos quatro espectros do 

prisma jornalístico. O primeiro o associa a técnicas de investigação, a exemplo de 

pesquisas em arquivo, uso do equipamento especial (como câmeras ocultas) e disfarces. O 

segundo o liga ao jornalismo policial, na investigação de crimes e sempre em busca de 

novas 'pistas'. 

 Uma terceira visão, mais geral, vincula o jornalismo investigativo à revelação de 

desmandos, à procura de desvios de lesa ordem pública. Um quarto prima parte do 

princípio que a expressão é de natureza pleonástica, uma vez que a investigação é elemento 

constitutivo do jornalismo. E há, certamente, o posicionamento que advoga o jornalismo 

investigativo como um gênero.  

 

 2.1 Reportagem e notícia: forma e função da investigação 

 

 A delimitação conceitual do jornalismo investigativo de outras 'modalidades' 

jornalísticas se assemelha, em alguns aspectos, à clássica e básica separação realizada entre 

a notícia e a reportagem como gêneros e práticas distintas. Autores diversos têm discorrido 

sobre a distinção entre as duas modalidades, a exemplo de Beltrão (1969), Ferrari e Sodré 

(1986), Lage (2001), Franceschini (2004), Medina (1988), Melo (1992) e Bonini (2003).  

 O principal consenso encontrado na literatura diz respeito à extensão e 

profundidade de tratamento da notícia como elemento distintivo preponderante. A notícia 

entraria na classificação de relato mais breve, enquanto a reportagem seria uma extensão 

da primeira. Ainda assim, conforme ressaltam Ferrari e Sodré (1986, p.32), “às vezes as 

fronteiras entre os gêneros se tornam tênues, principalmente quando as notícias trazem a 

informação contextualizada”.  

 Por essa perspectiva, é possível traçar um paralelo entre a reportagem e o 
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jornalismo investigativo, no modo como são tratados tanto na práxis quanto nas 

conceituações acadêmicas. Ambos avaliados como gêneros dentro do jornalismo, com a 

reportagem podendo ser  avaliada como a representação dessa espécie de tipologia 

jornalística, ou seja, como a materialização de um trabalho de investigação. 

 Fugiria do foco deste trabalho apresentar e discutir a classificação jornalística em 

gêneros. Contudo, assim como proposto por Marcuschi (2002), partimos da ideia de que as 

funções, objetivos e usos de determinado gênero são mais reveladores da essência desse 

gênero do que seus aspectos meramente formais.  

 Assim, já que “(...) o predomínio da função supera a forma na determinação do 

gênero” (MARCUSCHI, 2002, p.11), seria mais relevante observar os aspectos de ordem 

funcional do produto jornalístico do que apenas delimitar a extensão e aspecto da notícia 

como definidores de uma classificação. 

 Tomemos o exemplo da contextualização de uma notícia, trazida à tona por Ferrari 

e Sodré (op. cit). Se um relato jornalístico breve, pouco extenso, traz todos os elementos 

mais relevantes a respeito do tema ou fato reportado, contextualizando e correlacionando-o 

com aspectos caros à temática, seria válido não classificá-lo como reportagem apenas por 

conta de um aspecto formal? No caso, o tamanho do texto? Do contrário, uma reportagem 

extensa na forma, mas curta nas descrições e contextualizações, com a recorrência a 

poucas fontes e limitada na sua capacidade de aprofundamento, poderia ser avaliada como 

tal? Certamente, lançamos mãos de exemplos extremos, mas a intenção é chamar atenção a 

um aspecto, por vezes, alijado das discussões: o da investigação. 

 Para esta tese, adota-se a definição que inclui a investigação como procedimento 

integrante de todo e qualquer processo jornalístico. Quer seja para o desenvolvimento de 

uma notícia ou uma reportagem mais elaborada. Desse modo, investigar se constitui como 

pressuposto ao jornalismo, e não um critério diferenciador de um gênero jornalístico.  

 A opção pela primeira definição não exclui o reconhecimento de que, 

costumeiramente, as chamadas 'reportagens investigativas' acabam por se destacar das 

demais produções noticiosas, especialmente no que diz respeito à profundidade com a qual 

os temas são trabalhados, o tempo dedicado à execução da pauta e o tratamento mais 

criterioso. Justificando, assim, a demarcação dessas diferenças com a chancela do 

'jornalismo investigativo'. No entanto, ao se conceber a investigação como força motriz do 

jornalismo ocidental pelo menos a partir do século XIX,  parte-se consequentemente para a 

associação direta entre o procedimento de investigação e o próprio jornalismo.  
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 2.2 O surgimento da apuração jornalística 

 

 Apesar de o jornalismo contemporâneo ainda se fincar nas bases da investigação, 

de nenhuma maneira os primeiros passos da atividade jornalística se confundem ou estão 

intensamente relacionados à apuração de informações.  

 Mesmo com expressões como shoe-leather reporting21(PAVLIK, 2000) utilizadas 

para descrever o ideal do jornalismo que vai às ruas levantar os dados in loco – e, muitas 

vezes, usadas para rememorar um jornalismo 'de antigamente', em que não havia 

facilitadores como o Google -, a apuração de informações aos moldes como a conhecemos 

é herança jornalística de não antes do século XIX. 

  O conteúdo de correspondências, despachos de governantes, relatos de guerras e 

informes comerciais figuravam como primeiras fontes jornalísticas, e eram através deles 

que os jornalistas captavam informações.  O uso de informações de outros veículos 

também era frequente como forma de apuração, de tal modo que a cópia entre jornais era 

bastante comum no século XVIII.  

 “Copiar de outros jornais era prática aceita e citar de um veículo de Londres ou 

Paris era feito para dar autenticidade à reportagem (tradução nossa)22” (NEWS 

GATHERING, informação eletrônica), conforme explica o texto de apresentação do 

projeto Ask about Ireland, a respeito do modo de trabalho dos repórteres nos jornais 

irlandeses nos anos 1700. 

 No jornalismo que se praticava no período da colonização norte-americana, eram  

correspondências e outras fontes orais e impressas o que formava o conteúdo dos jornais 

embrionários (BARNHURST;NERONE, 2001), e não havia o ato de reportar no sentido a 

que atribuímos hoje.  

 Os autores acima citados, ao retratar o formato da captação de informações que 

iriam compor os jornais norte-americanos à época da colonização dos Estados Unidos até o 

início do século 19, utilizam a expressão passive newsgathering, “apuração passiva”, para 

descrever o momento, e acrescentam que “no início do século XIX, os editores começaram 

a impor suas vozes no material recolhido passivamente, mas o ato de reportar ainda se 

desenvolvia lentamente” (BARNHURST;NERONE, 2001, p.15, tradução nossa)23. 

                                                 
21 Em tradução literal, “reportagem de sapato de couro”, dando a ideia do repórter que vai às ruas e gasta 
solas de sapato em busca das informações. 

22 “(...)copy from other papers was accepted practice and to quote from a London or Paris title was to lend 
authenticity to the report”.  
23 In the early nineteenth century, editors began to impose their voices on passively gathered material, but 
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 Não que não houvesse tentativas. E ainda que razões contextuais e comerciais 

levassem à inclusão da reportagem como força motriz do trabalho dos jornais apenas em 

meados dos 1800, nos Estados Unidos, o fato é que a figura do repórter já despontava no 

século anterior, e com ela os embriões dos processos de apuração. Correspondentes, por 

exemplo, começavam a ser destacados para trazer novidades de suas cidades em troca não 

de salário, mas de assinaturas grátis dos jornais para os quais ‘trabalhavam’ (LONGINOW, 

2002).  

 O grande entrave, conforme destaca Longinow (2002, p.145), era o extremo 

controle por parte do Governo, incluindo a proibição do uso de anotações na 'cobertura' em 

diversas reuniões e encontros oficiais. Mas o trabalho dos news-gatherers, quando havia 

interesse por parte da fonte, também podia ser facilitado: “quando o Presidente George 

Washington, em setembro de 1796, quis anunciar seu afastamento do cargo público, 

convocou D.C. Claypoole, publisher do Claypoole's American Daily Advertiser, para uma 

entrevista (LONGINOW, 2002, p.145)24. 

 Outro fator que pode ser acrescentado à ainda incipiente apuração era a de que, 

comumente, as atividades de gráfico, publisher e editor eram tarefas exercidas por uma 

mesma pessoa, tornando, assim, o tempo escasso, inviabilizando deslocamentos e 

investigações. Não coincidência, portanto, que, assim como na Europa, passava a ser 

prática nos Estados Unidos a publicação de notícias de outros veículos (LONGINOW, 

2002, p.145). 

 Como mencionado anteriormente, havia tentativas e exceções, experimentações em 

torno daquilo que se tornaria padrão no processo de produção da notícia nos jornais norte-

americanos e ingleses a partir do século XIX, e que acabaria orientando parte da produção 

jornalística do mundo ocidental, no século seguinte. A captação de informações por meio 

de entrevistas, a presença do jornalista no centro dos acontecimentos – a própria concepção 

moderna de fazer e difundir notícias -, tem raízes nos jornais americanos e britânicos, 

destacadamente no período que vai de 1830 a 1920 (CHALABY, 1996).  

 Burgh (2008, p.38-39) corrobora com a assertiva, ao ressaltar, a respeito do 

periodismo inglês, que a Guerra da Criméia, iniciada em 1853, “foi significativa para o 

desenvolvimento do jornalismo, pois a partir dela ficou provado que a profissão estava 

                                                                                                                                                    
(cont) reporting was slow to develop”.  

24 “When President George Washington, in September 1796, wanted to announce he was stepping away 
from public office, he summoned D.C. Claypoole, publisher of Claypoole's American Daily Advertiser, 
for an interview”. 
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ganhando credibilidade e que a função de repórter como alguém que investiga o que está 

acontecendo foi consolidada”.  

  A apuração de informações, capitaneada pelos repórteres, contou com figuras 

emblemáticas e que, se não foram comprovadamente as primeiras, certamente dão margem 

ao estereótipo do repórter infatigável e abriram espaço à categoria profissional mais 

associada à atividade jornalística. 

 Nos EUA, Henry Ingraham Blake, editor do New England Palladium, tornou-se 

lendário com suas coberturas sobre o comércio marítimo, chegando a ser intitulado “o 

repórter marítimo” (HUDSON, 2000, p.189), bem como considerado “o pai da reportagem 

moderna” (LONGINOW, 2002, p.145). Seu principal método era subir em botes e ir 

remando de encontro aos navios, em busca de informações.  Hudson (2000, p.189), em sua 

obra acerca da história do jornalismo norte-americano em seus primeiros anos, descreve 

Harry Blake (como era conhecido) como 

(…) um homem pequeno, ativo, um trabalhador de jornal, que preferia 
correr em torno do cais, no embarque dos navios, visitar escritórios de 
mercadores e lojas, conseguindo notícia sobre o transporte marítimo aqui 
e ali, a ficar o dia todo de paletó num escritório.25 
 

 À época de Blake, a cobertura da marinha mercante era intensa, a ponto de o Porto 

de Boston contar com uma sala de imprensa, da qual um repórter destacado 

exclusivamente para repassar notícias aos repórteres de todos os veículos – colaboração 

descartada por ele, que preferia ser aventurar sozinho pelas docas (HUDSON, 2000). Seu 

método de atuação é descrito como algo próximo ao visceral, a apuração levada aos 

últimos termos.  

 Como ambição, pretendia, de acordo com registro de obra originalmente publicada 

em 1850, conquistar a reputação de ser o melhor repórter de notícias sobre navios, sendo 

portador de um conhecimento tão acurado a respeito do métier, que se chegou a um tempo 

em que Blake “poderia optar por pedir qualquer salário em qualquer jornal de Boston26 

(BUCKINGHAM, 1971, p.15). A descrição quase anedótica do modus operandi do 

repórter de Boston, a se descontar a provável romantização, em muito pode revelar os 

primeiros ensaios da busca por informações no jornalismo moderno, e de que maneira esse 

modo de fazer acabou por moldar as técnicas e estratégias de apuração contemporâneas:  
                                                 
25 “(...) a small, active man, a journeyman printer, who preferred running around the wharves, boarding 
vessels, and visiting merchants' offices, picking up items of shipping news here and there, to standing all 
day in an office at case.”  

26 “(...) he might command any salary he might choose to ask from any newspaper establishment in 
Boston”. 
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Ele ia ao cais à meia-noite, para obter um item para o jornal da manhã, e 
frequentemente saía sozinho num barco para encontrar um navio que 
estava entrando no porto, nas trevas e na tempestade, para garantir 
informações que enriquecessem seu diário (BUCKINGHAM, 1971, 
p.170, tradução nossa) 27. 
 

   Além de explicitar o modo como ele atuava, autores da história do jornalismo 

norte-americano (BUCKINGHAM, 1971; HUDSON, 2000; LONGNINOW, 2002) 

mencionam o fato de que o seu método de buscar notícias sempre in loco, não importando 

a que custo, a que horas, ou a que risco, lhe rendeu não apenas a fama, como também a 

capacidade de deter informações e detalhes de maneira exclusiva e única.  

   Blake é retratado como o tipo de repórter que se especializou tanto no assunto que 

cobria, a ponto de se tornar, ele próprio, fonte de informação. Informações essas que eram 

e só poderiam ser obtidas com visitas ao porto e aos navios, mesmo antes de atracarem, e 

conversas longas com capitães e integrantes da tripulação. 

Ele sabia o nome, o proprietário, o nome do capitão, e o número de sua 
tripulação, de qualquer coisa que partia do porto de Boston, desde a 
pequena embarcação a vela e leme ao modelo mais majestoso da 
arquitetura naval, e era capaz de dizer a posição de quase todos os navios, 
e o momento em que eles chegariam a seu porto de destino, a menos que 
fosse impedido por acidente imprevisível e improvável 
(BUCKINGHAM, 1971, p. 169-170, tradução nossa). 28 

  

   O século XIX assistia, em solo norte-americano, ao desenvolvimento de um modo 

de produção e comercialização de jornais que marcaria o fazer jornalístico dos anos 

seguintes – destacadamente, a penny press. As edições vendidas a um centavo de dólar 

(cent ou penny), tecnicamente 'apartidárias', cujas notícias eram fruto de apurações nas ruas 

e nos escritórios, em contraste com os jornais de orientação política e mais caros (seis 

penny), são em boa parte responsáveis pelo estabelecimento da figura do repórter como 

peça fundamental na engrenagem dos veículos imprensa. 

  A 'nova imprensa' aparecia e encontrava espaço nas grandes cidades, 

principalmente, no entendimento de Mindich (1998, p.35), porque o público aceitava o 

estilo que pregava “a rejeição à divisão, partidarismo e violência” presentes nos Estados 

                                                 
27 “He would visit the wharves at midnight, to obtain an item for the morning's paper; and has frequently 
gone out alone in a boat to meet a ship that was coming into the harbor, in darkness, storm, and tempest, 
to secure information wherewith to enrich his journal”.  

28 “He knew the name, the owner, the captain's name, and the number of his crew, of very thing that sailed 
from the harbor of Boston, from the smallest craft that had sail and rudder to the most magnificent 
specimen of naval architecture; and he was able to tell the position of almost every vessel, and the time 
“when she would arrive at her port of destination, if not prevented by unforeseen and improbable accident 
(BUCKINGHAM, 1971, p. 169-170). 
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Unidos na primeira metade dos 1800, e de certa forma mantidas e reverberadas pela antiga 

imprensa. 

Lemann (2006, p.44, tradução nossa) lembra, contudo, que a penny press, apesar de 

desenvolver um novo estilo de fazer jornalismo, em nenhuma medida estava apartada da 

parcialidade. “Ela [a penny press] produzia jornais locais poderosos, mas é difícil vê-los 

como encaixada num modelo de sacerdócio. Os jornais nova-iorquinos de William 

Randolph Hearst, os principais exemplos, eram flamboyant, populistas, opinativos e 

totalmente sem reputação”29. 

   O apelo das notícias sobre o cotidiano das pessoas, as paixões humanas e o andar 

das cidades parecia falar mais alto do que as opiniões apartadas dos 'fatos', e a Guerra da 

Secessão norte-americana acabaria por provar  que a “predominância da opinião sobre a 

informação” e o “fervor editorial” (SODRÉ, 1999, p.4) haviam perdido terreno para o novo 

estilo de se produzir jornais. 

   Para Carey (1986, p.163), apesar de a penny press ter aproximado o jornalismo aos 

“indivíduos anônimos (...), apresentando um panorama de fatos e pessoas”, também acabou 

trazendo “à redação um amontoado de ocorrências que ultrapassavam o jornal e forçavam 

o jornalista a explicar não apenas alguma coisa, mas tudo” (CAREY, 1986, p.165). 

Trazendo como consequência o fato de que os jornalistas – eliminando os elementos de 

análise e interpretação próprios à imprensa de cunho essencialmente ideológico –, com 

frequência, não terem condições de explicar nada. 

    Nesse cenário, o escocês emigrado James Gordon Bennett, ao inaugurar o New York 

Herald em 06 de maio de 183530, impulsiona não apenas uma nova relação dos leitores e 

anunciantes com os jornais, bem como reforça a reportagem como método primordial do 

trabalho jornalístico. Bennett, além de comandar o jornal, acumulava as funções de contato 

comercial, editor e repórter (PRAY, 1855; MINDICH, 1998), e mesmo após montar equipe 

era quem fazia as reportagens de setores como “casos policiais, notícias da cidade e 

mercado financeiro” (PRAY, 1855, p.187, tradução nossa).  

   Uma das principais coberturas realizadas por Bennett, feita de maneira acurada, 

com o recurso de muitas informações, tornou-se emblemática pela publicação de uma 

entrevista na capa, expediente que só viria ser realizado com mais frequência 

                                                 
29 “It produced powerful local newspapers, but it’s hard to think of them as fitting the priesthood model. 
William Randolph Hearst’s New York papers, the leading examples, were flamboyant, populist, 
opinionated, and thoroughly disreputable”. 

30 Data de acordo com Pray (1855, p.186). 
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posteriormente. O repórter entrevistou com exclusividade a proprietária de um bordel de 

Nova Iorque, local do assassinato, em 1836, da prostituta Helen Jewitt.  

Ao contrário do que poderia se esperar de um jornal mais ligado à classe 

trabalhadora, o Herald investiu na tese da inocência do acusado pela morte da moça, um 

rapaz de classe alta, Richard Robinson (MINDICH, 1998). À época, outros editores e 

jornais o acusaram de receber suborno da defesa (PRAY, 1855; MINDICH, 1988). 

   A ênfase na reportagem, trazida por Bennett, extrapolou os limites da apuração 'na 

rua', trazendo também uma série de inovações para o  Herald e ao próprio jornalismo, 

sendo pioneiro na  introdução de novos métodos. Entre as novidades aplicadas, a 

'inauguração' da cobertura do mercado financeiro (não à toa, a sede no jornal era na Wall 

Street), “o uso pela primeira vez de correspondentes na Europa (1838), a manutenção de 

uma equipe de 63 correspondentes de guerra durante a Guerra Civil, a liderança no uso de 

ilustrações e na criação de uma editoria de sociedade, e a publicação do primeiro relato, 

nos EUA, de um assassinato num bordel (BRITTANICA, informação eletrônica). 

   Se a investigação inaugurava um novo estilo de se fazer jornalismo com a yellow 

press norte-americana, o século seguinte assistiu a um segundo ‘novo jornalismo’. Aliando 

técnicas ficcionais a uma apuração de imersão, com foco nos detalhes e nos sentidos, o 

‘new journalism’ dava novo impulso às ferramentas de investigação. Em seus ensaios 

acerca do ‘movimento31’, do qual foi um dos principais expoentes, Tom Wolfe trazia luz ao 

fato de que a apuração jornalística era artigo raro nos periódicos norte-americanos da 

década de 60, especialmente no que se referia ao modo de atuação e captação de 

informações utilizado pelos colunistas: 

Breslin [Jimmy Breslin, então jornalista do Herald Tribune] fez uma 
descoberta revolucionária. Descobriu que era possível um colunista 
efetivamente sair do prédio, ir para a rua e fazer uma reportagem com 
suas próprias e legítimas pernas.(...) Por mais óbvio que pareça, esse 
sistema era algo inusitado entre colunistas de jornal, locais ou nacionais 
(WOLFE, 2005, p.23/24). 

 

2.3 A reportagem em solo brasileiro 

 

O Brasil, mesmo com a chegada da imprensa oficial em 1808, só viria efetivamente 

a contar com o trabalho jornalístico calcado nas entrevistas e na observação, com base na 

escola americana de produção noticiosa, após a segunda metade do século passado. E ainda 

                                                 
31 Alguns autores-jornalistas não classificam o jornalismo literário, do qual participaram, como movimento, a 
exemplo de Truman Capote. 
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assim, não totalmente, como ressalta Lage (2001). Mas apesar de o jornalismo com bases 

nas notícias factuais só ter tomado fôlego e ter sido realmente regra após a década de 50 do 

século XX, o fin-de-siècle trouxe à imprensa brasileira alguns exponentes da reportagem – 

se tomarmos como sentido a figura do jornalista que não se limita a emitir opiniões, mas 

tem como ferramenta a apuração nas ruas. 

   O jornal Cidade do Rio, fundado em 1897 por José do Patrocínio, foi o primeiro do 

Brasil a adotar o formato de negócio e produção de jornal do New York Herald, pioneiro no 

padrão norte-americano de informação (BAHIA, 1990). Considerado um dos maiores 

abolicionistas brasileiros – sendo filho de um vigário com uma escrava -, militou 

intensamente na imprensa em campanha ferrenha contra a escravatura (Gazeta de Notícias, 

em 1878; na Gazeta da Tarde, em 1881, e na Cidade do Rio , em 1887, da qual se tornou 

proprietário), com textos32 que reverberavam, em sua maioria, a favor da abolição da 

escravidão e da não existência de indenizações a senhores de escravos.  

O Cidade do Rio de Patrocínio, ao lançar o  ‘jornalismo noticioso’ no País, surge 

justamente no período transitório entre a Monarquia e a República, no qual a sociedade – e, 

em consequência, o público leitor - ansiava por informações. Apesar de ter estado em 

funcionamento por apenas 15 anos, marcou toda a geração futura de empreendimentos 

jornalísticos. 

Com um estilo que mesclava “produção editorial moderna, predominância da 

notícia sobre a opinião, boa qualidade intelectual [e] seções de variedades” (BAHIA, 1990, 

p.145), teve grande influência política e econômica. Contudo, ainda patinando pelo terreno 

do amadorismo e sem grandes qualidades empresariais, o jornal foi a “última grande 

aventura jornalística do Império e da Ia República” (BAHIA, 1990, p.144), tendo que 

fechar as portas em 1902. Para Sodré (1999, p.273), o veículo foi a “trincheira abolicionista 

mais forte da Corte”, vindo a se transformar posteriormente em “balcão em que Patrocínio 

alugava seu talento e sua arte”. 

Paralelamente ao Cidade do Rio, veículos como a Gazeta de Notícias, O País e A 

Notícia, todos na então capital federal, inserem mudanças no conteúdo e forma de se fazer 

jornalismo, a exemplo de reformas gráficas e incremento da cobertura policial e política 

(BAHIA, 1990). Em grande parte, as profundas alterações no traçado da cidade, 

promovidas pelo prefeito Pereira Passos, acabam por ‘exigir’ dos jornais acompanhamento 

                                                 
32 Parte dos textos está disponível em PATROCÍNIO, José do. Campanha abolicionista: coletânea de 

artigos. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1996. 
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constante.   

O método de conversar com as pessoas e observar o cotidiano nas cidades já dava 

suas mostras em solo nacional especialmente através de João do Rio (pseudônimo do 

jornalista Paulo Barreto) e suas crônicas baseadas no comum das gentes e no andamento da 

vida na então capital brasileira. É considerado pioneiro no jornalismo brasileiro ao inserir o 

método de ir às ruas para garimpar informações (MEDINA, 1976), distanciando-se dos 

artigos de opinião tão comuns à imprensa do final do século 19. 

 A materialidade das coisas e dos acontecimentos passa a ser sua matéria-prima, 

trazendo aos textos jornalísticos uma aproximação com as ruas: “além da atitude de 

observação do fato em que ele ocorre, João do Rio traz consigo outra característica da 

reportagem em seu estilo moderno, que era o modo como apurava o ocorrido” (RIZATTI, 

2009, p-64-65).  

Sodré (1999, p.352) enfatiza que a contribuição de Paulo Barreto ao jornalismo se 

dá menos no terreno da linguagem, e mais na metodologia. Os métodos “que, não sendo 

novos, foram apurados por ele, aproveitados, praticados com inteligência, a entrevista e o 

inquérito e a reportagem em particular”. 

   O método de João do Rio era um contraponto à “crônica de gabinete” (SIQUEIRA, 

2004, p.82), às matérias realizadas sem apuração e essencialmente de cunho opinativo e 

político. Essa opção pelo 'trabalho de campo' rendeu textos que versavam “desde os salões 

elegantes da cidade até seu bas fond” (SIQUEIRA, 2004, p.83) 

   Seus textos, destacadamente os que foram posteriormente reunidos no livro A Alma 

encantadora das ruas, demonstram claramente – quer seja por conta das exímias 

descrições, das 'falas' de personagens (anônimos ou não) e do forte conhecimento sobre as 

coisas e situações relatadas – a observação, a presença, e o hábito de flanar pelas ruas. 

Discorrendo sobre as características necessárias para se entender a 'psicologia' das ruas, o 

jornalista descreve o que poderia ser tomado por definição do modo de trabalho que 

lançava como repórter no Brasil: 

 É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os 
nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser aquele 
que chamamos flâneur e praticar o mais interessante dos esportes - a arte 
de flanar. É fatigante o exercício? (...) Flanar! Aí está um verbo universal 
sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua! Que 
significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e 
comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. (DO RIO, 
2007, p.2) 
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Contudo, a ideia de pioneirismo em João do Rio não é unanimidade entre os 

autores, conforme é explicitado neste excerto: “o título de inovador, que muitos lhe 

atribuem, parece imerecido, e o é, sem a menor dúvida, quanto à reportagem” (SODRÉ, 

1999, p.352).  

Uma das justificativas para o não-pionerismo de João do Rio no quesito reportagem 

pode estar no fato de que, aos primeiros anos do século XX, o escritor Lima Barreto ter 

colaborado praticamente em todos os jornais do Rio de Janeiro (FREIRE, 2005), 

imprimindo, em suas matérias, o tom documental, crítico social e detalhista. Até realista, 

por conta do estilo e técnicas literárias aos quais estava ligado, só possível mediante o 

contato direto com os temas noticiados. 

   Tal qual João do Rio, fez extensos relatos das mudanças sociais e urbanas que 

marcavam a capital federal no início do século XX. Freire (2005, p.50) relata que constam 

como autoria de Lima Barreto – embora sem o registro documental da assinatura - “as 

inúmeras reportagens sobre as escavações dos subterrâneos do morro do Castelo, que se 

referem aos trabalhos de abertura da Avenida Central [atual Avenida Rio Branco], 

publicadas no período de 28 de abril a 03 de junho de 1905”, no Correio da Manhã.  

   A autoria é atribuída ao escritor pelo fato de os manuscritos feitos para as matérias 

contarem com sua “letra inconfundível” e pelo “caráter causticante do discurso 

empregado” (FREIRE, 2005, p.50). Posteriormente, os textos foram publicados em livro, 

sob o título O Subterrâneo do Morro do Castelo. 

   O mote para as reportagens foi a descoberta de galerias subterrâneas localizadas sob 

o convento jesuíta situado no alto do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Havia rumores 

de que os jesuítas, após expulsão do Brasil pela Coroa, houvessem escondido parte dos 

tesouros justamente nos subterrâneos (LACERDA, 1997). A minúcia com que o repórter 

Lima Barreto se debruçou na cobertura das escavações, aliada ao apelo literário, de traços 

folhetinescos, traz à tona detalhes tão importantes, que chegaram a alterar o rumo dos 

trabalhos à época: 

O verdadeiro depósito dos tesouros, onde se encontram arcas de ferro 
abarrotadas de ouro e pedras finas, acha-se a 430 metros do sopé do 
morro; aí o ar é quase irrespirável em vista das exalações sulfúricas; é 
mesmo de crer que o morro não seja mais do que o tampo de um vulcão. 
De tudo isto há documentos irrefutáveis e não só referentes ao Castelo 
como aos demais subterrâneos, quais os da ilha do Raimundo, próxima à 
do Governador, e da fazenda de Santa Cruz e tantos outros que minam a 
velha cidade de Mem de Sá (LIMA BARRETO, 1997, p.17). 
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   No trabalho elaborado por Lima Barreto, em que jornalismo e literatura estão 

entrelaçados, com a forma da prosa jornalística “(…) se constrói uma trama de investigação, 

na qual o narrador encontra um pesquisador erudito capaz não apenas de confirmar a existência 

de tesouros escondidos no subsolo carioca, mas também de reorientar as escavações 

(LACERDA, 1997, p.7)”. 

   Outro grande expoente do jornalismo moderno no País, Euclides da Cunha, que fez 

a partir de um relato jornalístico um dos estudos mais detalhados e aprofundados acerca do 

Nordeste brasileiro e da Guerra de Canudos, era repórter de O Estado de S. Paulo. Tinha 

escrito artigos sobre o conflito mesmo antes de se decidir por cobrir a história no próprio 

local (NASCIMENTO, 2002), assim como o haviam feito outros jornalistas cariocas.  

   Embarcou rumo a Canudos em 1o de agosto de 1897, e junto aos textos que havia 

produzido antes da viagem, foram 34 os artigos e reportagens publicados entre março e 

outubro daquele ano – sob o título de Diário de uma Expedição  (NASCIMENTO, 2002). 

   Seus relatos são exímios nos detalhes, fruto de intensa observação e trabalho 

metódico. Próximo a alcançar a Canudos, teria anotado tudo o que podia a respeito da 

vegetação, além de desenhar diversos croquis. Ao chegar, pela primeira vez, ao lugar, 

utilizou um binóculo para descrevê-lo, resultando na “melhor descrição jornalística do 

arraial” (VILLA, 2002, p.31). 

   Sua precisão era tanta, que chegou a contar o número de cápsulas detonadas por um 

conselheirista num combate: “361 tiros deu aquele ente fantástico e talvez perdesse muito 

poucas balas” (CUNHA apud VILLA, 2002, p.31), e o número de casas do local, superior a 

2 mil.  

E desta maneira registrou o que encontrou no interior das moradias: “um banco 

grande e grosseiro (uma tábua sobre quatro pés não torneados); dois ou três banquinhos; 

redes de cruá, dois ou três baús de cedro de três palmos por dois. É toda a mobília. Não há 

cama; não há mesas, de um modo geral” (CUNHA apud VILLA, 2002, p.36). 

   A reportagem foi se inserindo aos poucos no cotidiano dos jornais brasileiros, 

respondendo a alterações e necessidades de uma sociedade mais urbana, imprimindo às 

páginas mais informações e detalhamentos. Não que a opinião estivesse afastada desses 

conteúdos; referimo-nos, antes, à forma e ao método como as notícias passaram a ser 

apresentadas. 

   O século XX traz ao jornalismo do Brasil a “consciência de que é a notícia a sua 

prioridade” (BAHIA, 1990, p.131), muito se devendo ao fato de que os leitores exigiam 
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mais informações, através de reportagens menos associadas unicamente a projetos 

políticos. 

   É no período a partir da I Guerra Mundial (1914 a 1918) em que os jornais locais 

passam a adotar estilos menos literários e mais próximos ao noticioso. Contudo, a apuração 

ainda não havia alterado o estilo rebuscado de escrita, quase dramático. A forma da notícia 

‘objetiva’ só viria a se tornar de fato padrão com a grande reforma conduzida pelo Jornal 

do Brasil, em  1956 (BAHIA, 1990), como veremos adiante. 

   As novidades inseridas no modo de fazer jornalismo passam, ainda, pelo 

investimento em correspondentes no exterior, o noticiário local e os clichês (edições 

atualizadas) – que  já fazem parte do cotidiano dos jornais nas primeiras décadas do século 

XX. Outra preocupação mais recente será o furo de reportagem, que “seduz principalmente 

repórteres de polícia, que muitas vezes se tornam investigadores e se antecipam às 

autoridades na solução de crimes” (BAHIA, 1990, p.138). 

   Em 1915, Júlio Mesquita, fundador de O Estado de S. Paulo, anuncia a importância 

da profissionalização e industrialização dos jornais, com vistas a afastar a imprensa do tom 

panfletário e dos conflitos partidários (BAHIA, 1990), e advoga o exercício de um 

jornalismo “objetivo, idôneo e responsável” (BAHIA, 1990, p.161), tendo a entrevista 

como principal ferramenta e matéria-prima. Mesquita chega a divulgar a contabilidade da 

empresa para demonstrar sua independência – objetivando comprovar, assim, que tecia 

críticas a anunciantes e não-anunciantes, Governo e oposição. 

   A força da notícia por sobre a opinião sem estar embasada, necessariamente, em 

fatos recentes, dava mostras no país na primeira e segunda décadas do século 20 com a 

utilização do “placar de informações”. Consistia num mostruário instalado nas fachadas 

dos jornais para manter o leitor atualizado com notícias, compilação de fatos de última 

hora e até fotografias. Os modelos mais elaborados contavam com “efeitos sonoros, de 

movimento, luminosos, para atrair mais leitores” (BAHIA, 1990, p.155).  

   Mesmo os jornais brasileiros tendo adquirido mais agilidade e ‘objetividade’, aos 

moldes dos congêneres norte-americanos, ao final dos anos 20 (BAHIA, 1990), a imprensa 

ainda convive com uma robusta - em termos quantitativos -  imprensa defensora de causas.  

Periódicos nacionalistas, sindicais, de partidos, de igrejas, anticlericais, governistas e 

oposicionistas têm grande influência e igualmente extenso rol de leitores. 

   Muitos desses veículos vieram a impulsionar as primeiras greves operárias no País 

e contava-se, no início do século XX, a circulação de 150 desses veículos apenas no estado 
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de São Paulo (BAHIA, 1990, p.152). Em 1914, era fundado o jornal da Confederação 

Operária Brasileira, A Voz do Trabalhador, “com a tiragem, vultosa para a época e para o 

gênero, de 4000 exemplares (SODRÉ, 1999, p.315). Em 1917, começava a circular o 

periódico esquerdista O Debate, que contava com Lima Barreto entre os colaboradores, 

analisando a recente revolução russa com previsão de vitória dos bolcheviques 

(SODRÉ,1999). 

    Com o fechamento do veículo, Lima Barreto continua a escrever para outros jornais 

revolucionários, como é o caso do A Lanterna, que se autointitulada, na capa, “anti-clerical 

e de combate”. Esse modo declaradamente engajado de fazer jornalismo tinha na notícia 

apenas o mote para a crítica, a chamada à luta ou mesmo o riso, como é o caso do excerto 

abaixo, publicado em artigo (Bento XV fala…) na capa da edição de 03 de outubro de 1914:   

A primeira vez que a sacratíssima guela de Bento XV falou aos lorpas da 
terra, tão grande asneira disse que bem melhor seria não se destapasse 
nunca.  
Afirmou Bentinho que a causa fundamental da guerra européa é a 
irrelijiozidade dos povos europeus. 
Bentinho tem memória curta ou quer fazer dos mais tolos. 
Quem declarou guerra à Sérvia? A catolicíssima e relijiozíssima Áustria. 
Si os dirigentes carolas da Áustria são relijiosos e em vez de perdoarem o 
crime de Serajevo, declararam guerra de extermínio é evidente que a 
reiljiozidade não evita guerras. Si a relijiozidade evitasse guerras a 
relijiozíssima Áustria não provocaria a guerra européa. Ou isso é lójico 
ou Bento XV não é papa. (A LANTERNA, 1914, p.1) 

 

 A apuração de notícias não estava ainda associada a um estilo de escrita mais 

conciso, e sim ligada ao estereótipo de repórter incansável, herói, visão romantizada e 

quase caricata corroborada por depoimento do jornalista Martins Alonso, sobre cobertura 

que realizou acerca da visita dos reis da Bélgica ao Rio de Janeiro, em 1922: 

Os repórteres não podiam entrar no Palácio Guanabara, porque um 
vespertino havia feito críticas ao mau gosto das instalações nos aposentos 
reais. Para entrar no dia da recepção e entrevistas, saltei os portões de 
ferro e entrei no Palácio. Participei da recepção aos reis, entrevistei um 
monte de gente e fiz minha reportagem. A matéria ficou tão boa que 
recebi 20 mil réis de presente. (ALONSO apud BAHIA, 1990, p.157). 

  

É no período pós Primeira Guerra que os jornais brasileiros entram definitivamente 

na fase industrial (SODRÉ, 1999), com os veículos se estruturando como empresas e 

organizando suas redações. Em meio a ebulições sociais e políticas, com empastelamento 

de jornais, seguia a  consolidação da estrutura empresarial dos veículos de imprensa. 

Jornalismo e política “mal se distinguiam” (MEDINA, 1982, p.167), por exemplo, nas 



59 
 

décadas de 30 e 40.   Em 1939, com o Estado Novo, inicia-se a censura à imprensa, o 

“regime de rolha” (BAHIA, 1990) capitaneado pelo Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). O Diario de Pernambuco foi um dos veículos que sofreriam 

empastelamento por conta de sua campanha antivarguista. 

 Faro (1999) classifica o extenso período que vai do começo do século XX até o pós 

II Guerra como responsável por uma ausência da reportagem e do jornalismo de 

investigação no País. Indica que o contexto que se instaurou a partir dos 1950 é que 

possibilitou que se efetivassem, pela primeira vez, as condições necessárias ao 

desenvolvimento do jornalismo de investigação no Brasil: a organização do jornal como 

empresa e formação e qualificação do jornalista.   

 E é somente após o fim da Segunda Guerra que este ‘novo jornalismo’ começa a se 

desenvolver nas redações brasileiras, e questões com objetividade e linguagem não-

rebuscada despontam. Na visão de Bahia (1990, p.371), o jornal, então, “reduz a distância 

que o separava do leitor, passando a ser um intérprete mais legítimo, mais vigoroso e mais 

eloqüente da sociedade”. 

 Veículos como Jornal do Brasil, Última Hora e Diário Carioca imprimem um 

conceito novo para a notícia, acompanhado por alterações gráficas e trazendo um ganho de 

agilidade à reportagem (BAHIA, 1990). O padrão de “objetividade jornalística” se 

desenvolve na década de 50 (LATTMAN-WELTMANN, 1996, p.180), e o uso do lead e da 

pirâmide invertida - inovação trazida pelo Diário Carioca - reforça a adoção dessa nova 

‘tonalidade’ à feitura dos jornais.  

A alteração nos modos de fazer jornalismo no País teve na reforma do Jornal do 

Brasil um dos principais exemplos, e “a conjuntura histórica do período; a capacidade de 

decisão empresarial (…); a boa condição financeira do jornal (…); a capacidade de atrair 

intelectuais e jovens jornalistas empenhados em criar e construir novas formas de trabalho 

jornalístico, e a moderação política” (FERREIRA, 1996, p.154-155)  são fatores apontados 

como catalizadores do processo À época, ainda havia o hábito de os jornalistas escreverem 

à mão, e é com as alterações do JB que começam a chegar as máquinas (BAHIA, 1990). 

  Contudo, mais uma vez, a ideia de apuração continua dissociada da linguagem 

concisa e ‘informativa’. O rebuscamento ainda persiste, conforme manchete (Figura 2) da 

Última Hora na edição de 24 de agosto de 1954: 
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Figura 2 : Manchete do jornal Última Hora – 24 ago 1954 

 
  

Outro exemplo de narrativa ao estilo ficcional e uso das reportagens para defesa de 

causas está no lendário jornalista brasileiro David Nasser, considerado por muitos 

profissionais como a encarnação (im)perfeita do espírito do jornalista parcial por essência. 

Muitas vezes agia em suas apurações e construções de matérias como um verdadeiro 

advogado (de defesa ou acusação), resoluto em desvendar os fatos escondidos que 

rodeavam as histórias que cobria, num tom de tamanha vociferação que lembrava mesmo 

os utilizados em sessões de tribunal.  

 Para Nasser, decerto, a investigação jornalística era realizada apenas para 

comprovar suas hipóteses e não deixar margem para dúvida quanto à veracidade do que o 

jornalista tentava comprovar. Um dos mais emblemáticos dos tantos exemplos do teor 

passional e questionável utilizado pelo antigo repórter da revista O Cruzeiro é a série de 

matérias a respeito da morte de uma estudante em 1958. 



61 
 

 Nasser, por tantas vezes acusado não apenas de subjetivo, como de se utilizar de 

uma ética atravessada para chegar aos seus objetivos – sobre ele já se disse ter pertencido a 

um grupo de extermínio -, defendeu veementemente, em todas as reportagens escritas 

sobre o caso, a culpabilidade indubitável dos acusados, chegando a afirmar, num dos textos 

(cujo excerto segue abaixo), que os jornalistas são “juízes imparciais dos juízes que 

comparecem ante o tribunal da opinião pública” (NASSER apud, 2007, p.34). 

Aída Cúri morreu duas vezes. A primeira foi há 20 meses, quando os 
monstros curradores a atiraram do alto do Edifício Rio Nobre à calçada. 
A segunda foi agora, quando o juiz espezinhou a sua memória, 
absolvendo um criminoso da laia de Ronaldo Guilherme de Souza. O júri 
salvou o tarado currador, mas, ao mesmo tempo, morreu o conceito 
público como instituição de justiça. A absolvição desse asqueroso 
Ronaldo veio demonstrar que justiça nesta terra parece que ainda tem 
que ser feita com as próprias mãos (grifo nosso). 

  

 Os anos 60 e, mais fortemente, a década de 70, é que vão assistir à adoção de um 

modelo industrial nas redações dos jornais (MEDINA, 1982), descentralizando o processo 

de criação e desenvolvimento de pautas. Naturalmente, a censura da ditadura militar é 

responsável por muitas dificuldades na apuração de informações. Não por coincidência, 

nessa época, há uma profusão de releases e comunicados oficiais conduzindo parte da 

produção dos jornais (LIMA, 1985).  

 Numa das séries de debates promovidos pela XIII Semana de Estudos de 

Jornalismo da ECA-USP, em 1986, o então presidente da Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), Adauto Alves, lembrava que a morte do jornalista Vladimir Herzog, 

em 1975, foi noticiada por apenas um jornal, e ainda assim, em cinco linhas que 

anunciavam o suicídio de um preso político (MEDINA, 1987). 

Mesmo no pós-golpe, é lançada a revista Realidade, em 1966, apostando 

fortemente no jornalismo de investigação, com a proposta de “esgotar o assunto 

desprezando a visão panorâmica ou rebarbativa dos concorrentes e privilegiando a 

interpretação e a opinião” (BAHIA, 1990, p.384). A Realidade renova e influencia o 

jornalismo brasileiro, com destaque ao segmento de revistas, aliando a investigação de 

profundidade, espírito de crítica social e tom autoral, de envolvimento do repórter. 

O tipo de reportagem desenvolvido pela revista respondia, de acordo com Faro 

(1999), a uma exigência do público leitor da publicação; destacadamente, a faixa mais 

'intelectualizada' da classe média urbana brasileira: “o discurso da reportagem, em busca da 

variedade e complexidade de componentes que compõem o real, com o artifício do ficcional e 

do literário, era a narrativa de uma época que os jornalistas que viveram essas experiências 
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como produtores de cultura souberam captar” (FARO, 1999, p.98). 

Um dos textos publicados pela revista, de autoria do repórter José Hamilton 

Ribeiro, foi vencedor do Prêmio Esso de Informação Científica de 1967. Uma vida por um 

rim discorreu sobre os primeiros transplantados no Brasil. A respeito da matéria e do modo 

como eram realizadas as reportagens pela equipe da revista, o repórter afirmou:  

Realidade pode não ter sido a primeira a fazer isso [jornalismo 
científico], mas foi a que fez com mais qualidade, com mais repercussão, 
com mais influência, mostrando o caminho do jornalismo científico. Um 
jeito afinal de se escrever simples mas com o alcance e as informações 
corretas, sem impropriedade ou erro técnico (RIBEIRO, 2006, p.18).  

 

Já à abertura da matéria, vê-se que o apuro com as informações também era fruto 

dos períodos largos de tempo (se comparados à imprensa tradicional diária) dedicados à 

confecção da matéria, uma vez em que o repórter conseguia captar detalhes e informações 

só possíveis mediante muita observação e mesmo convivência com as situações e 

‘personagens’ retratados: 

Válter Mendes de Oliveira ia morrer: seus rins não funcionavam mais. 
Médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo o submeteram então – era 
a primeira vez no Brasil – a uma das mais difíceis operações que 
cirurgiões do mundo inteiro vêm tentando. 
Válter Mendes de Oliveira, 41 anos, três filhos, sócio de uma torrefação 
em São Paulo, é bastante cuidadoso com a saúde. Ele já andou bem ruim 
e agora tem cautelas. Logo cedo, na hora do café, toma a sua pílula diária. 
É um remédio caro que vem do exterior e que só seis pessoas no Brasil 
usam.  
- Quando me levanto já pago três contos por minha vida. 
Se acontece de furar um pneu quando ele está sozinho no carro, não 
troca: pede ajuda. Muita gente estranha aquele homem com quase 70 
quilos, cheio de saúde, pedir que lhe troquem o pneu. Porém, todos 
ajudam de boa vontade quando ele explica a razão: tem um rim só. Mas 
não é por isso que Válter não troca pneu. 
- É por causa dos 98 pontos que eu tenho na barriga. Evito qualquer 
esforço para impedir uma hérnia. Só pelo rim eu arrastava até um 
caminhão. (RIBEIRO, 2006, p.27). 
 

Nos anos 70, começa a instituir-se  ou é fortalecida a figura do repórter setorista. A 

reforma de 1972 do Jornal do Brasil tornava oficial o que começava a ser prática na 

imprensa brasileira, e foi assim anunciada pelo veículo: 

Com o objetivo de instituir uma progressiva especialização de cada 
repórter num determinado setor de cobertura, extinguiu-se o cargo de 
chefe de reportagem e criaram-se sete grupos de trabalho, com um 
repórter-coordenador, para cada um. E a coordenação geral passou para a 
esfera da editoria – a de Criação e Produção Geral. (…) O cargo de chefe 
de reportagem foi suprimido, considerando-se que um único homem não 
poderia controlar todos os aspectos da reportagem e coordenar o trabalho 
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de cerca de 50 repórteres, distribuindo tarefas de pauta e examinando a 
qualidade das matérias, o que pressupunha estar bem informado sobre 
todos os assuntos. (JORNAL DO BRASIL apud MEDINA, 1982, p.85-
86). 
 

 A  respeito da reportagem, o anúncio destacava que passou a ser “produzida pela 

Editoria de Criação composta de um editor e dois subeditores, foi dividida em sete grupos 

de trabalho com repórter-coordenador orientando a cobertura de cada um desses grupos 

sem deixar de sair à rua e fazer seu trabalho de reportagem” (JORNAL DO BRASIL apud 

MEDINA, 1982, p. 86). 

 

2.3.1 A apuração em xeque 

 

Críticas feitas ao jornalismo, ao longo das décadas, excetuando as questões 

contextuais, têm como ponto de convergência a cobrança por uma atuação mais firme, 

fiscalizadora e de investigação dos jornalistas e veículos. Sempre acabam se remetendo ao 

fim da figura do repórter romântico, que estava sempre na rua e não media esforços para 

conseguir a informação de que precisava para fechar uma matéria.  

Essa remissão ao repórter infatigável é tanta, presente em praticamente todas as 

décadas, que se pode questionar se realmente chegou a existir um jornalismo nesses 

moldes no Brasil. Ou se apenas houve exemplos isolados de repórteres e veículos voltados 

à apuração intensa. 

No início da década de 80, Medina (1982) critica o repórter que vai à rua com visão 

pré-estabelecida, com a matéria pronta, e que realiza entrevistas sem profundidade, com o 

único objetivo de constar e manter o tom que pretende dar à matéria. Nesse caso, o repórter 

ainda vai à rua, mas as informações são pouco elaboradas. A crítica também é destilada à 

especialização dos repórteres, transformando o profissional em “office-boy de determinado 

microssistema” (MEDINA, 1982, p.156). 

 A comparação é lançada, novamente, para retratar o que a autora considerava 

sintomático no jornalismo que se operava no País: “pautados de forma precária, superficial 

e imediatista, os repórteres saem à rua quase como office-boys de luxo das redações. Até a 

velha tradição do repórter chato, insistente, persistente, intrometido, corre o risco de se 

perder” (MEDINA, 1982, p.146). E, novamente, faz menção ao ‘antigo’ repórter: “o velho 

profissional sem formação universitária tinha esse hábito acriticamente, numa simplicidade 

de roupa surrada, gravata velha e ingênua aparência de sujeito sem maiores pretensões que 
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não as de conseguir entrevistar esta ou aquela pessoa, ‘furar’ este ou aquele ambiente” 

(p.146). 

Em depoimento à já mencionada XIII Semana de Estudos de Jornalismo da ECA-

USP, de 1986, José Hamilton Ribeiro também se refere à escassez de investigação no 

jornalismo, mas afirma não creditar a ausência de reportagem à época a conluios dos 

jornais com governos, censura ou mesmo desinteresse dos repórteres. Para ele, a questão 

maior são os custos necessários às reportagens:  

A reportagem é um tipo de jornalismo caro. Quem faz reportagem? A 
imprensa norte –americana, a alemã, talvez a japonesa. A reportagem é 
um produto caro. (…) Não acho que exista uma disposição consciente das 
empresas ou dos chefes para evitar o tratamento em profundidade. Eu 
acho, infelizmente, que problema é só de custo (MEDINA, 1987, p.139).  

 

Apesar de se referir inicialmente a questões financeiras como maiores entraves à 

realização de investigações jornalísticas, não deixa de criticar o repórter que não apura e 

que se vale apenas de informação oficial: “reparem como os jornais estão cobrindo a 

política em São Paulo. (…) A mesma coisa. Porque o jornalista passa lá uma hora, tem um 

contato com o serviço de imprensa, pega as mesmas informações e vai embora. Fica tudo 

igual” (MEDINA, 1997, p.139). E classifica como “tecno-amorfo” o jornalismo que se 

baseia apenas no trabalho do pauteiro aliado ao uso do press-release como fonte. 

Também em meados da década de 80, a dependência das assessorias de imprensa 

para  realização de matérias é alvo de críticas. Lima (1985) assiste com preocupação ao 

fenômeno, classificando-o por Releasemania, indicando haver uma espécie de inversão no 

trabalho de apuração jornalística: “(…) o processo de busca por informação começou a 

inverter-se, ou seja, ao invés do repórter ir diretamente à fonte, as fontes, representadas 

pelos inúmeros press-releases de assessorias, passaram a inundar as redações dos órgãos de 

Comunicação” (LIMA, 1985, p.45). 

   Os textos produzidos com a presença do repórter in loco, fruto de um processo de 

investigação apurada, parecem ser o que advogam os críticos do jornalismo. Matérias que 

costumam, por sua relevância e função documental, ainda contemporaneamente, acabar se 

transformando em livros-reportagem.  

   Não por coincidência, reportagens de João do Rio, Lima Barreto e Euclides da 

Cunha, para jornais brasileiros do fin-de-siècle, aos quais aludimos há pouco, foram a base 

para as obras Alma Encantadora das Ruas, O Subterrâneo do Monte Castelo e Os Sertões. 

Mas o que caracteriza, na verdade, uma notícia apurada? Quais são os procedimentos que 
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demarcam o território da investigação? Iremos nos debruçar, a seguir, nas definições do 

que seja a apuração de informações, de modo a que cheguemos a uma melhor a do papel da 

investigação dentro da produção de notícias.  

    

2.4  O que é, de fato, a investigação? 

 

 Apurar informações diariamente, com vistas a descobrir, complementar, comprovar 

ou refutar fatos é a ferramenta básica do jornalismo por excelência. Apresentado assim 

parece simples e de fácil compreensão. Bem como regra tácita e também expressa. 

Contudo, são vários e complexos aspectos que envolvem essa atividade aparentemente 

corriqueira e indissociável do cotidiano jornalístico. 

Em primeiro lugar, a apuração – aos moldes de como a compreendemos 

contemporaneamente – só passou a se configurar como ferramenta e método de trabalho 

indispensável no periodismo norte-americano desenvolvido no século XIX, conforme 

observamos anteriormente. Em segundo lugar, não há um padrão de apuração que seja 

seguido à risca, e igualmente, por todos os veículos de imprensa. Embora possamos 

nomear e indicar algumas características e técnicas que sejam recorrentes ao processo de 

investigação jornalística ao redor do globo. 

E, como uma terceira observação, não há como se afirmar que a apuração seja a 

tônica e a principal preocupação de todos os meios noticiosos. Ao menos não a apuração 

que trataremos por ‘tradicional’, com boa parte dos dados sendo levantados através de 

entrevistas, pesquisas e idas ‘à rua’. Ressalte-se que não estão se excluindo as 

investigações realizadas com o aporte da Internet e outros meios eletrônicos, como banco 

de dados.  

O que se entende, aqui, por ‘tradicional’, não são os artefatos, e sim, os métodos. 

Pode-se não apurar, mesmo saindo às ruas diariamente, como os repórteres office-boys, na 

definição já mencionada de Medina (1982); bem como é perfeitamente plausível a 

descoberta de ‘furos’ jornalísticos numa pesquisa que se limite à circunscrição da Web. 

Knight (2001, p.3), por exemplo, vê a Internet como local em que se oferecem, ao 

jornalista investigativo, novas ferramentas de reportagem, além de “acesso qualificado a 

comunidades globais de interesse, as quais podem prover fontes alternativas”33. 

A profusão de matérias originárias de fontes oficiais, via press-releases, é um dos 

                                                 
33 “Qualified access to global communities of interest, which can provide alternative sources” 
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indicativos de que apurar notícias pode não ser regra a todos os veículos 

indiscriminadamente. Mais: mesmo em um mesmo jornal impresso, noticiário televisivo, 

programa de rádio ou jornal online, pode haver gradações de apuração – matérias e 

assuntos que são mais apurados do que outros e mesmo editorias e profissionais que se 

utilizem mais ou menos de estratégias de investigação. 

Assim, não podemos falar de uma apuração jornalística em termos generalizantes; 

no entanto, não seria de todo temerário discorrer sobre as definições e modos de apuração, 

uma vez que – mesmo não sendo padrão e meio ‘obrigatório’ de se fazer jornalismo -, 

continua sendo realizada e propalada como uma das principais (se não a mais importante e 

recorrente) maneiras de produzir notícias. 

 Afinal, o que é uma apuração jornalística? Apesar de as definições não serem 

idênticas, e muito menos os métodos e estratégias utilizadas, há sempre características e 

objetivos que aparecem sempre em comum. “Através de entrevistas e outros tipos de 

pesquisa,  jornalistas obtêm informações que os permitem lançar luz sobre temas poucos 

conhecidos ou compreendidos34” é como Gibbs e Warhover (2002, p.11, tradução nossa) a 

definem.  

 Essa obtenção de informações é descrita por Guirado (2004) como apreensão dos 

fatos, para a qual se lança mão de observação e coleta de dados, através de “pesquisas, 

entrevistas, depoimentos, verificação das informações com as fontes, arquivos etc” 

(GUIRADO, 2004, p.51). 

    Para Lage (2001, p.154), a apuração parece insuperável, sendo “fundada no 

cultivo das fontes e nas entrevistas”.  Na visão de Pereira Jr (2006, p.73), “é a pedra de 

toque da imprensa, seu álibi, a condição que faz um relato impresso ser jornalismo, não 

literatura”. Hoyos (2003) compara a atividade do jornalista ao do etnógrafo, 

destacadamente por conta da necessidade do trabalho de campo – leitura que aproximamos 

à apuração. 

Sobre a orientação e objetivos de uma investigação jornalística, Guerra (2002, p.6) 

defende que ela já nasce direcionada “para um número finito de elementos que pretende 

identificar, a partir de um determinado recorte da realidade”, indicando, assim, que toda 

apuração faz parte de um percurso de interpretação, formado pela investigação e por 

critérios de noticiabilidade. 

                                                 
34 “From interviews and other researches, journalists gather information that allows them to shed light on 
issues little known or little understood”.  
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 O processo de apuração, de fato, está indissociado dos critérios que classificam algo 

como noticiável ou não. Não apenas se parte para uma investigação porque um fato passou 

pelo crivo da noticiabilidade, mas também é na apuração que se identifica, reforça ou 

descarta o potencial noticioso de um tema ou situação.  

 Durante a apuração, é possível que mais percalços do que descobertas surjam à 

tona, e não é incomum a existência de pautas natimortas – quer pelas dificuldades e 

impossibilidades técnicas de apuração, quer por envolver interesses contrários ou que 

possam vir a prejudicar os veículos em questão. 

 Garrinson (1999) enumera obstáculos seculares à apuração jornalística – como 

informação pouco acurada ou incompleta, fontes não confiáveis e informantes enganosos -, 

e destaca que nem as tecnologias conseguem suprir, sozinhas, as complicações no acesso a 

determinados dados. E aposta no cultivo às fontes como uma das principais tarefas do 

repórter e ‘saída’ aos processos mais custosos de investigação. 

 O ‘faro’ para aquilo que é uma notícia em potencial, que o senso comum 

jornalístico toma por necessário e inerente a todo repórter, também pode ser estendido às 

técnicas de apuração. Zelizer (2005, p.68, tradução nossa) aponta que o instinto para as 

notícias é tão central ao jornalismo que aparece “em campanhas para recrutar novos 

repórteres, e no desenvolvimento de websites de organizações noticiosas, novas maneiras 

de reportar, e estratégias de relações públicas que lidam com mídias de notícias”35, 

chegando a ser comparado a um sexto sentido. Não por acaso, jornalistas têm sido 

associados a metáforas como “cão rastreador” (KUNCZIK, 2000) e watchdogs (cães de 

guarda, conforme analisamos no começo deste capítulo).  

Em língua inglesa, um dos mais célebres jargões jornalísticos, scoop (furo), vem de 

escavar, cavar com uma concha, o que remete à imagem do jornalista em seu processo de 

investigação, ‘escavando’ os fatos escondidos e trazendo-os à tona. Assim, ao jornalista 

não bastaria a propensão a identificar os indícios que levarão a uma notícia; essa 

característica imprescinde de uma segunda etapa dentro do processo de produção noticiosa: 

justamente a apuração.  

 

 

 

                                                 
35“(…) in campaigns to recruit new reporters, and in the development of websites for news organizations, 
new modes of reporting, and public relations strategies for institutions dealing with the news media”. 
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2.4.1 Como se apura?  

 

Mesmo destacando esse aspecto imaterial e de talento inato, resumido num ‘faro’ 

ou qualidade especial, a literatura, com destaque às obras didáticas acerca da profissão, é 

pródiga em apresentar técnicas, métodos e etapas da investigação. Há, no entanto, ao 

menos duas questões que não podem ser desprezadas antes de se empreender a um 

levantamento dessa natureza. 

 A primeira é que, do mesmo modo que há pouco consenso em relação a uma 

definição acerca do jornalismo – Zelizer (2005, p.76), por exemplo, traz um conjunto de 

onze definições, que podem ser utilizadas de acordo com o tipo de uso ou crítica feita, 

elencadas em “sexto sentido, contêiner, espelho, estória, criança, serviço, profissão, 

instituição, texto, pessoas e conjunto de práticas” -, também, e aí temos a nossa segunda 

questão, pode-se  falar de características recorrentes ou universais de prática jornalista. 

 A própria Zelizer (1993) inclui os jornalistas como pertencentes a uma comunidade 

interpretativa, partilhando não apenas práticas e técnicas, como também jargões, maneiras 

de valorar e interpretar a notícia; enfim, toda uma cultura profissional. Remetendo à autora, 

Traquina (2008) revisita o conceito e se remete à “tribo jornalística”, justificando a 

expressão, entre outros fatores36, por conta de os jornalistas possuírem um “grau de 

autonomia relativa” e, ainda, pelo fato de que as notícias “não podem ser compreendidas 

sem uma compreensão da cultura jornalística”.  

Assim, Traquina defende que há muitas similaridades em relação aos vários 

‘jornalismos’ praticados, lançando a hipótese de que “os jornalistas são uma comunidade 

ou tribo interpretativa transnacional, e que a cobertura noticiosa em países diferentes revela 

semelhanças significativas” (TRAQUINA, 2008, p.29). 

 As similitudes entre práticas e valores também levam a semelhanças no discurso 

utilizado. Rodrigo Alsina  (2005, p.178), por exemplo, vê que “o trabalho jornalístico se 

desenvolve de acordo com algumas pautas previamente estabelecidas”, reforçando a ideia 

de que “os discursos produzidos possuem, em geral, algumas semelhanças constatáveis”. 

Ele também destaca que uma das contribuições ao que chama de “forma consuetudinária 

para o estabelecimento do trabalho jornalístico” (RODRIGO ALSINA, 2005, p.179), ou 

seja, na maneira de se aprender através do hábito e do costume, são as rotinas informativas. 

                                                 
36 Para chegar à expressão, Traquina também se remete à ideia de “tribo” de Maffesoli (1988), da “crença 
partilhada” de Bourdieu (1998) e ao bricoleur de Lévi-Strauss. 
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São justamente as rotinas jornalísticas, extensamente analisadas e também 

tipificadas por Tuchman (1978), que segundo Rodrigo Alsina (2008, p.179) não apenas 

conseguem antecipar quais notícias virão na sequência, como também é a elas que os 

jornalistas recorrem em caso de “enfrentar notícias de última hora”,  não programadas. 

Partindo do raciocínio de que há similitudes entre os ‘jornalismos’ e jornalistas, torna-se 

possível, então, traçar alguns paralelos entre as formas de apuração de notícias. As próprias 

rotinas são, em primeira instância, orientadoras dos processos de investigação. 

É certo que a escolha pelo método de apuração irá depender, prioritariamente, da 

pauta ou do tema ser investigado. Não apenas a escolha, mas a própria ‘confecção’ do 

método irá ser realizada ao longo do desenvolvimento da reportagem. Algumas 

características, contudo, fazem parte do repertório e das rotinas dos jornalistas nas 

redações.  

Rodrigo Alsina (2009, p. 229), ao propor que o jornalismo tem por matéria-prima a 

própria construção da realidade social, afirma que o jornalista deve ir além do que ele 

define por “construção da realidade social de primeiro grau” realizada pelas fontes. Aí, 

acreditamos, reside o papel principal da apuração. 

Esse 'ir além' começa, segundo o autor, pelo questionamento que o jornalista se faz 

a respeito da noticiabilidade do acontecimento e se parte do relatado pela fonte é passível a 

ser noticiado.  

A apuração, então, teria início já no processo de seleção e hierarquização das 

informações. A próxima etapa, seguindo o raciocínio do pesquisador, seria a de 

recontextualização do acontecimento, tendo como parâmetro a ciência de que seu relato irá 

se tornar público, “o que o levará a uma responsabilidade social na hora de fazer a sua 

objetivação de segunda ordem” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 229).  

Entenda-se essa objetivação de segunda ordem não apenas pela hierarquização das 

informações relatadas pelas fontes ou disponíveis ao acesso, mas justamente pela busca do 

que ele nomeia de “um sentido mais correto” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 229) para os 

dados de que dispõe.  

Dessa maneira, um fundamento de ordem ética balizaria e mesmo impulsionaria o 

processo de investigação, uma vez em que a dimensão pública – e a responsabilidade 

social dela decorrente – trataria de dar um peso significativo às decisões tomadas ao 

selecionar, apurar e publicar informações. 

 



 

Mesmo reconhecendo em Fortes (2005) a separação entre ‘jornalismo’ e 

‘jornalismo investigativo’, a que já nos referimos, utilizaremos o 

pelo autor para delimitar as etapas de uma investigação: 

 

 
Figura 3: Etapas de um processo de investigação jornalística, com base no esquema sugerido por 
Fortes (2005). 

 

Pela descrição do autor, o 

técnicos, a exemplo do conhecimento policial básico e da realização de entrevistas, como 

predisposições pessoais, como características de curiosidade e desconfiança e a adoção de 

uma postura de discrição. 

Assim como Fortes, Vasconcelos (2008) também desenvolveu um guia de 

orientação, resumido em 28 itens, para descrever o que seria um processo completo de 

investigação numa reportagem. Apesar de se referir mais especificamente a matérias de 

veículos impressos – jornais, destacadamente 

para uma matéria investigativa”, as quais adaptamos e reduzimos no esquema abaixo:

Mesmo reconhecendo em Fortes (2005) a separação entre ‘jornalismo’ e 

‘jornalismo investigativo’, a que já nos referimos, utilizaremos o passo

pelo autor para delimitar as etapas de uma investigação:  

: Etapas de um processo de investigação jornalística, com base no esquema sugerido por 

Pela descrição do autor, o processo de investigação exige tanto conhecimentos 

técnicos, a exemplo do conhecimento policial básico e da realização de entrevistas, como 

predisposições pessoais, como características de curiosidade e desconfiança e a adoção de 

Assim como Fortes, Vasconcelos (2008) também desenvolveu um guia de 

orientação, resumido em 28 itens, para descrever o que seria um processo completo de 

investigação numa reportagem. Apesar de se referir mais especificamente a matérias de 

jornais, destacadamente -, reúne o que chama de “recomendações 

para uma matéria investigativa”, as quais adaptamos e reduzimos no esquema abaixo:

ETAPAS DE 
INVESTIGAÇÃO 
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Mesmo reconhecendo em Fortes (2005) a separação entre ‘jornalismo’ e 

passo-a-passo proposto 

 

: Etapas de um processo de investigação jornalística, com base no esquema sugerido por 

processo de investigação exige tanto conhecimentos 

técnicos, a exemplo do conhecimento policial básico e da realização de entrevistas, como 

predisposições pessoais, como características de curiosidade e desconfiança e a adoção de 

Assim como Fortes, Vasconcelos (2008) também desenvolveu um guia de 

orientação, resumido em 28 itens, para descrever o que seria um processo completo de 

investigação numa reportagem. Apesar de se referir mais especificamente a matérias de 

, reúne o que chama de “recomendações 

para uma matéria investigativa”, as quais adaptamos e reduzimos no esquema abaixo: 
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Figura 4: Recomendações para uma matéria investigativa, com base em orientações propostas por 
Vasconcelos (2008). 

 

As recomendações de Vasconcelos (2008) são mais específicas, de ordem mais 

técnica do que comportamental. Assim, tanto se configuram como conselhos – como a 

orientação para se certificar de que o jornal apoiará o repórter no desenvolvimento da pauta 

– quanto como dicas procedimentais. Um dos exemplos é a indicação de registrar todas as 

datas, horários de entrevistas e declarações, de modo a se resguardar de possíveis 

contestações e desmentidos. 

Numa comparação realizada entre jornais norte-americanos de grandes cidades 

publicados nos anos de 1980 e 1995, Greenwald e Bernt (2000) identificaram as principais 

técnicas e ferramentas utilizadas por repórteres dos veículos analisados para apurar suas 

matérias. 

Os pesquisadores, além de listar os métodos de investigação, também ranquearam 

as técnicas de acordo com o número de vezes em que foram utilizadas. Embora digam 

respeito a um recorte temporal e geográfico específico, em que se levem em consideração 

as particularidades dos jornais envolvidos na pesquisa e a época em que foram veiculados, 

acreditamos que os resultados encontrados possam trazer luz à questão de como se apura 

no jornalismo. 
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Destacando apenas os resultados referentes ao levantamento de seis jornais do 

estado de Ohio, nos meses de março, abril e novembro de 1995, os autores chegaram à 

seguinte listagem, que reproduzimos abaixo com adaptações: 

 

Técnica utilizada  Número de vezes Ranking 
Entrevistas 96 1 
Documentos solicitados 70 2 
Análise de especialista 22 3 
Fontes não-identificadas 17 4 
Material de bibliotecas ou 
publicados 

17 4 

Reportagem assistida por 
computador 

13 6 

Documentos que vazaram 10 7 
‘Vigília’ (observação) 6 8 
Informantes 2 9 
Uso de disfarce ou não-
identificação do repórter 

1 10 

Tabela 1: Técnicas de apuração utilizadas por repórteres norte-americanos, com base em estudo e 
quadro elaborado por Greenwald e Bernt (2000, p.67, adaptação e tradução nossa). 
 

 

Segundo levantamento da pesquisa, a entrevista continuava sendo a principal forma 

de se conseguir informações no jornalismo, mesmo num comparativo com os métodos de 

apuração de jornais 15 anos antes de sua realização (1980), seguida da consulta a 

documentos solicitados pelos repórteres (provavelmente, às fontes), e de declarações e 

esclarecimentos pedidos a especialistas no tema em questão.  

A apuração próxima a técnicas de pesquisa, envolvendo a realização de 

levantamentos e consulta a documentos, é destacada em boa parte das descrições do 

processo de investigação jornalística. Em especial, a entrevista é apontada como uma das 

principais – se não a mais importante – ferramentas do repórter no levantamento de 

informações (LAGE; FERRARI, SODRÉ).  Mogel (2000, p. 63) a reconhece como a 

“essência da prática jornalística37”, e  Kolodzy (2006) a classifica como um dos segredos 

da atividade. 

  Hakemulder et al (1998, p.20) defendem que a preparação básica do jornalista é 

aprender como as notícias são apuradas, e listam, resumidamente, as seguintes habilidades: 

“como lidar com documentos, fazer pesquisa, entrevistar fontes e etc – e como escrever 

                                                 
37 “Interview is the essence of journalistic practice” 
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utilizando os formatos empregados por jornais e veículos"38. Contudo, os autores são 

bastante reticentes à idealização de métodos jornalísticos universais, uma vez que os 

repórteres “deveriam considerar a especificidade da circunstância e situação” 

(HAKEMULDER et al, 1998, p.23) para poder lançar mão dos métodos mais adequados 

para investigar.  

Ao conceber a atividade jornalística como um misto entre lidar com o imponderável 

e a existência de uma rotina de práticas e processos, justificam a necessidade de uma teoria 

da ética jornalística que funcione como balizadora e orientadora da tomada de decisões. E 

que possa nortear a escolha dos métodos que sejam adequados tanto ao propósito da 

investigação e das condições de apuração quanto  às normas profissionais e éticas. Essa 

teoria ética proposta seria responsável, ainda, por facilitar o trabalho dos repórteres, 

levando em consideração que não há como “reinventar a roda a cada vez que despontar um 

dilema ético” (HAKEMULDER et al, 1998, p.2839).  

Assim, os autores acima citados compreendem o trabalho de apuração como um 

intermédio entre a rotinização, existência de métodos 'universais' e estandardizados, 

maleabilidade de técnicas de acordo com os objetivos e a necessidade de uma deontologia 

que possa dar conta dos prováveis dilemas que surjam ao longo do processo. Um dos 

formatos de apuração de informações apontados por eles como factível e capaz de produzir 

bons resultados é o do jornalismo de precisão proposto por  Philip Meyer  na década de 70. 

Numa das tentativas mais recentes de aproximação do rigor jornalístico ao método 

científico,  Meyer (2002) advoga a prática de um jornalismo próximo à busca por exatidão 

encontrada nas ciências sociais e comportamentais, trazendo as técnicas estatísticas e de 

pesquisa, trabalho de campo e bancos de dados como auxiliares eficazes para uma 

apuração criteriosa. 

Ainda no começo do século 20, mais precisamente em 1904, Pulitzer (2009, p.47) 

defendia o ensino da estatística nos cursos de jornalismo como forma de aproximação à 

verdade, ressalvando que o jornalista “não pode usar as estatísticas cegamente”, e sim 

interpretá-la com bom senso e conhecimento. Meyer (2002, p.vii, tradução nossa) 

pretendia, com as técnicas e orientações que compõem o corpo teórico desse ‘tipo’ 

jornalístico, “encorajar os colegas de jornalismo para aplicar os princípios do método 

científico às suas tarefas de apuração e apresentação das notícias”. 
                                                 
38 “(...) to sift through documents, do background research, interview sources, and so on - and how to write it 
using the usual news and feature forms employed by newspapers and broadcast outlets. (p.20) 
39 “(...) reinvent the wheel with each ethical dilemma that arises”. 
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 Para ele, o jornalista contemporâneo, seja por conta da profusão de informação à 

disposição, ou pela própria complexidade da sociedade, precisa estar bastante familiarizado 

com o “crescente corpo de conhecimento” jornalístico (MEYER, 2002, p.2), o que inclui 

como encontrar informação, como avaliar e analisar a informação, como comunicá-la e, 

por fim, de que maneira determinar e conseguir a quantidade de precisão adequada a uma 

matéria específica.  

            A partir dos exemplos e experiências de cientistas, a teoria do jornalismo de 

precisão trata, basicamente, de orientar os jornalistas no trato com a informação, passando 

pelos processos de: coleta, armazenamento, recuperação (técnicas para que se possam 

acessar novamente os dados catalogados), análise, refinamento e comunicação.  Às críticas 

a respeito sobre a não aplicabilidade de métodos quantitativos e no sentido estrito da 

racionalidade científica à realidade plural e particular do jornalismo, Meyer rebate que  

o método científico é ainda a única boa maneira inventada pela 
humanidade para enfrentar seus preconceitos, pensamento positivo e 
cegos perceptuais. E é definitivamente necessário no jornalismo, agora 
mais do que nunca, quando luta para manter sua identidade contra a 
corrupção do entretenimento e da propaganda (MEYER, 2002, p.viii, 
tradução nossa)40. 
 

 Para Hakemulder et tal (1998, p. 32), o jornalismo de precisão, com sua estratégia 

de apuração sistemática, pode se configurar como um campo “muito mais rico do que a 

reportagem impressionista e ultrapassada”41. Mas ressaltam os limites da técnica, já que 

não é possível ao jornalista trabalhar aos moldes de um cientista social, especialmente por 

conta do fator tempo.  

 Uma das formas de aplicação do jornalismo de precisão é através da reportagem 

com auxílio por computador (RAC). Técnica que tem sido, desde a década de ’80,  

utilizada como forma de não apenas conseguir dados com mais facilidade, bem como 

importante no cruzamento de informações e consequente possibilidade de se encontrar 

recorrências que valham uma investigação.  

 A Encyclopedia of American Journalism, embora não conte com um verbete sobre 

apuração ou técnicas de investigação, dedica parte do verbete Jornalismo Investigativo 

(Investigative Journalism) a descrever como se dá o trabalho de coleta de informação. De 

acordo com o documento, projetos de jornalismo investigativo, por sua originalidade, 

                                                 
40 “Scientific method is still the good one way invented by humankind to cope with its prejudices, wishful 
thinking, and perceptual blinders. And it is definitely needed in journalism – now more than ever, as the 
craft struggles to maintain its identity against corruption by entertainment and advertising”.  

41“(...) a far richer yeld than old-fashioned ,impressionistic reporting”. 
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podem durar de dias a anos. E enumera algumas características e tarefas necessárias ao 

desenvolvimento de uma apuração criteriosa: 

Repórteres investigativos devem ser peritos em lidar pacientemente com 
registros, na realização de dezenas de entrevistas, análise de dados e 
gravação de suas observações pessoais. Às vezes eles atuam disfarçados. 
Sempre trabalham para conseguir evidências claras e convincentes, 
através de extensa documentação. Repórteres investigativos desenvolvem 
cuidadosamente suas narrativas, de modo a evocar a indignação dos 
leitores, de uma maneira que os levem a exigir mudanças. 
(ENCYCLOPEDIA, 2008, p.225, tradução nossa42) 

 

 

2.4.2 Procedimentos de investigação jornalística 

 

 Mas como se dá, na práxis, o uso das tantas recomendações e etapas sugeridas? 

Primeiramente, faz-se necessário insistir que não há regras fixas universais de apuração. 

Há que se avaliar o propósito da investigação, as condições técnicas e contextuais de  

trabalho, além da própria imprevisibilidade do cotidiano noticioso. Contudo, de modo a 

encontrar orientações, se não universais, mas que tenham sido apontadas como pertinentes 

à prática, iniciaremos agora uma tentativa de sistematização de procedimentos inerentes ao 

processo de apuração.  

Começamos por aquele procedimento que é tido uma das premissas basilares do 

jornalismo, aquilo que se capta antes mesmo de se naturalizar o processo de apuração:  a 

consulta a mais de uma fonte, de instâncias diferentes em relação ao fato, para compor a 

construção  da narrativa.  O clássico ouvir a todos ou, ao menos, a maior quantidade 

possível de ‘lados’ a respeito de uma questão.  

Saliente-se que esse critério não se refere, necessariamente, a uma grande 

quantidade de fontes a serem ouvidas, e sim à pluralidade desses agentes. Na dúvida, a 

máxima de se consultar três fontes “[...] que não se conhecem nem trocaram informações 

entre si” (LAGE, 2001, p.67) continua sendo parâmetro a ser utilizado. 

A ideia é que se recorra a fontes que possam compor um quadro relativamente 

plural do fato que se propõe relatar. Já que as notícias “não são o que acontecem, mas o 

que alguém diz o que aconteceu ou vai acontecer” (SIGAL, 1986, p. 15). 

                                                 
42 “Investigative reporters must be expert at patiently sifting through public records, conducting dozens of 
interviews, analyzing data, and recording their personal observations. Sometimes they go undercover. Always 
they work to give clear, convincing evidence through extensive documentation. Investigative reporters are 
carefully crafted narratives designed to evoke enough outrage in readers that they will demand reforms.” 
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 Num processo de apuração criterioso, a pluralidade das fontes se faz ainda mais 

necessária por conta do cuidado com a dependência por informações oficiais. Assim, 

durante a investigação jornalística, ao repórter caberia não se restringir à consulta e 

utilização de dados repassados por organizações credenciadas a falar sobre determinadas 

instituições. Entram aqui as assessorias de imprensa, os assessores jurídicos, os porta-vozes 

oficiais, entre outros.  

Para escapar dos tons monocórdicos e unilaterais, a estratégia não é um se negar 

aos dados oficiais, e sim uma negativa à possibilidade de o repórter se transformar em 

refém voluntário de informações filtradas. Machado (2003), por exemplo, alerta sobre a 

necessidade de inclusão de outras fontes no discurso jornalístico, além do próprio 

alargamento do conceito de fonte. As ‘aspas’ ou quotes, largamente utilizadas nos releases, 

têm a função clara de repassar uma visão bem específica e demarcada do tema.  

Os comunicados oficiais podem auxiliar o repórter em deadlines a vencer, mas a 

substituição da entrevista genuína pela ‘encomendada’, fabricada, no mínimo poderá 

desperdiçar uma das formas mais eficazes de se amealhar informações.  Um pertinente 

questionamento de Karam (1997, p.45) pode ilustrar essa preocupação: “como conciliar os 

métodos de jornalismo investigativo, que desconfia das declarações, com um modelo de 

jornalismo declaratório, que esconde bastidores?”.  

Informações e declarações oriundas de fontes oficiais deveriam funcionar como 

ponto de partida, não sendo prudente configurá-las como pauta e texto prontos. Dar-se ao 

trabalho de ‘cascavilhar’ tabelas pouco divulgadas, pesquisas sem destaque, dados 

meramente pincelados nos comunicados oficiais, podem não vir a resultar em nada, mas 

também, não raro, revelam informações preciosas e passíveis de investigação 

pormenorizada. Ir além do que o tratado e distribuído à imprensa pelas instituições como 

mais importante, antes de ser um movimento incerto, tem a chance de revelar notícias de 

peso.  

Uma vez gerada fora das redações - em órgãos públicos, empresas privadas, 

associações de classe etc -, é maior a probabilidade de a pauta e mesmo o desenvolvimento 

dela ter uma angulação definida pela fonte. Além disso, o uso do release como fonte 

primária, e por vezes única, de informação, reduz sobremaneira a probabilidade de se 

alcançar outros vieses – igualmente relevantes – ao respeito do tema a ser reportado. 

Outro ponto que pode se perder na apuração, ao não se considerar várias fontes de 

informação (pessoas ou documentos), e ao se prender a discursos unilaterais, é o contexto 



77 
 

no qual o fato está inserido. O que, em primeira instância, pode levar a  dificuldades de 

compreensão. Contextualizar é como colocar o máximo possível de peças no quebra-

cabeça noticioso, contribuindo para que o fato faça parte de uma história, e não visto de 

forma isolada do mundo que o cerca. A contribuição de se expor o contexto que envolve 

um fato continua a ter importância nas suítes noticiosas, as quais, não é raro, não inserem o 

leitor/público/audiência às explicações necessárias ao entendimento da sequência dos 

acontecimentos. Pena (2004) lembra que a falta de contextualização pode induzir a “[...] 

uma interpretação fria que, por sua vez, leva a conclusões absurdas” (p. 54).  

É certo que o simples uso de pontos de vista diversos de fontes numa matéria não 

garante, por si só, uma genuína disponibilização de ângulos diferentes de um mesmo fato. 

Esse expediente tem maiores garantias de funcionar a contento quando essas visões não 

são apenas ‘jogadas’ ao leitor, mas concatenadas com informações que reforçam, 

complementam e explicitam melhor esses pontos de vista. Da mesma forma, o contraponto 

de um depoimento a outro pode ser feito de modo mais eficiente se o repórter conseguir 

mostrar – e demonstrar - como os argumentos podem se mostrar falaciosos ou fortes 

quando apresentados lado a lado aos fatos correspondentes. 

Pecar pelo excesso, em se tratando de um processo de apuração de informações, 

poderá trazer mais garantias de um resultado final completo do que o reverso da moeda. A 

falta de elementos como dados, depoimentos, documentos, além de dificultar a montagem 

da reportagem em si, também significa apresentar um produto final ‘fofo’, sem amarrações 

e que, ainda por cima, tornará a matéria desinteressante.  

Por vezes, não são todos os elementos apurados os utilizados para a confecção da 

reportagem, mas o fato de possuí-los contribui para que se tenha maior segurança durante o 

período de finalização e pode significar menor probabilidade de imprecisões. “A disciplina 

de verificação tem, por princípio, o desafio de criar antídotos à incerteza de base que 

caracteriza o jornalismo”, conforme assevera Pereira Júnior (2006, p.76). 

O new journalism já tratou de proclamar a primazia de uma observação cuidadosa e 

posterior narração igualmente rica como condição sine qua non para a realização de 

reportagens. Levando-se em consideração que o jornalismo é feito de histórias, e que elas 

precisam ser contadas, não há como fugir da busca por arregimentar o maior número de 

informações possível para que se possa contar, e bem, as melhores histórias. 

Sobre o trabalho do jornalista estadunidense Jimmy Breslin, Wolfe  (2005, p. 26) 

lembra que “parte do seu modus operandi era colher detalhes ‘romanescos’, os anéis, a 
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transpiração, os socos no ombro, ele fazia isso com mais habilidade que a maioria dos 

romancistas”.  Aparte toda a licença poética, o que se defende com este critério é que o 

repórter se travista da qualidade de narrador, utilizando-se para isso de elementos que o 

auxiliem a contar, narrar e descrever os fatos.  

Além de se ater aos detalhes, um processo de investigação jornalística pode incluir, 

também, o fugir da via crucis tradicional das apurações. Deixar espaço à inventividade, 

não é, de maneira alguma, tarefas das mais fáceis a serem empreendidas em meio à tirania 

do fechamento e do excesso de pautas. Mas algumas saídas existem e podem ser factíveis 

de serem postas em prática. 

Para materializar esse pressuposto, basta imaginar a ambiência de uma entrevista 

coletiva. Muitos veículos poderão reportar exatamente a mesma temática, elaborada de 

forma bem semelhante. Vez por outra, porém, um dentre eles poderá sair-se com uma 

matéria diversa da pauta original, fruto quer de uma observação minuciosa, de uma atenção 

especial aos ‘não-ditos’ do entrevistado, da preocupação em analisar o entorno 

(movimentação de assessores, comentários paralelos e até troca de olhares) ou, 

simplesmente, da decisão do repórter em não deixar o local da coletiva assim do seu 

término. 

Ainda: o insight não precisa ser, necessariamente, um item isolado, uma vez que 

pode se dar em vários níveis, da escolha das fontes ao modo escolhido para contextualizar 

os fatos. A respeito, Lage (2001, p. 26) afirma que “a natureza humana e inteligente do 

agente-repórter manifesta-se por outro traço difícil de reproduzir, com qualquer tecnologia 

previsível, em um equipamento: o insight (grifo do autor)”.  

Os procedimentos elencados podem, além de se configurar num 'roteiro' não fixo de 

um processo de reportagem,  funcionar como um guia-identificador – ainda que 

embrionário e falível -  das marcas de apuração num produto jornalístico. Indicadores a 

que se pode recorrer como critério de orientação no desenvolvimento de uma apuração. 

Dessa forma, seguem os itens sistematizados: 
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1) Consulta a mais de uma fonte, de instâncias diferentes do fato 

2) Ir além das informações oficiais 

3) Utilização de declarações realizadas via entrevista do próprio veículo 

4)  Pauta própria 

5) Contextualização dos acontecimentos/fatos 

6) Cruzamento de dados, confrontamento de pontos de vistas 

7)Informações além das básicas (Beyond the 5W)/Riqueza de dados  

8)Elementos de descrição/narração pormenorizados 

9) ‘Insights’/fuga do tradicional 

Quadro 1: Procedimentos de um processo de investigação jornalística 

 

 

2.4.3 Para que se investiga? 

 

Partindo do pressuposto que a apuração é, ainda, a base da produção jornalística, e 

levando em consideração as definições e descrições observadas até agora, podemos nos 

lançar a identificar alguns dos propósitos e razões da investigação. O primeiro e mais 

intuitivo dos fatores é que se parte para apurar de modo que se obtenha 'matéria-prima' 

para uma reportagem, ou seja, informações e dados. 

O segundo diz respeito à relação de confiança, ao “contrato fiduciário” (RODRIGO 

ALSINA, 2009, p.188) que o veículo de comunicação propõe, que é prover um tom 

verossímil, credível, às informações levantadas e apresentadas como notícia. 

A terceira motivação seria a de salvaguardar o jornalista/veículo em caso de 

contestações, especialmente as de âmbito judicial. Tuchman (1978) enxerga na 

objetividade, a exemplo do uso de declarações, de 'aspas', e demais lugares-comuns do 

discurso jornalístico, apenas uma estratégia que os jornalistas encontram para por sobre 

outrem a responsabilidade pela informação. 

 Uma quarta questão motivadora da apuração seria a de funcionar como marca de 

diferenciação e qualidade em relação a outras produções (em especial, às não jornalísticas, 

numa concepção mais tradicional). A informação apurada, investigada, apresentada em 

diversos ângulos, ganharia na 'concorrência' com as demais.  

Para Traquina (2008, p.46), “a maneira de agir dos jornalistas está intimamente 
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ligada ao saber de procedimento”, e a apuração de notícias entra na categoria dos 

elementos que diferenciam o trabalho jornalístico de outras atividades, reforçando a ideia 

de que a reportagem – e, por seguinte, a investigação – está contida na cultura profissional 

jornalística. 

O quinto e último item deriva de uma das tantas crenças que acabam construindo a 

identidade da profissão e a qual aludimos no início deste capítulo. A função 'fiscalizadora' 

da imprensa, a ideia do jornalismo como quarto poder, está assentada na noção de que essa 

fiscalização se dá, em grande medida, mediante a apuração constante e criteriosa de 

informações. Dessa maneira, a investigação jornalística seria também praticada de modo a 

legitimar essa função.  

 Uma primeira e reducionista resposta à questão do 'para que se investiga?' poderia 

sugerir que a apuração no jornalismo tem por objetivo se chegar à verdade dos fatos. Além 

de reduzir o conceito de verdade, a afirmativa daria a entender que os produtos 

jornalísticos são, por princípio, portadores de garantias de verdade. 

 Há que se realizar, portanto, duas observações ao se analisar a relação do 

jornalismo com o verdadeiro. A primeira diz respeito a que verdade trata o jornalismo, 

diferentemente da verdade a que  se refere o pensamento filosófico. A segunda relaciona o 

papel da 'verdade' no método de investigação jornalística.  

 Assim, faz-se imprescindível estabelecer as diferentes interpretações entre verdade 

jornalística e verdade filosófica. A questão da preocupação com a verdade é uma das 

distinções do pensamento filosófico (SCRUTON, 2008), e a sua busca é empreendida em 

razão de uma inquietação diante da realidade (GARCIA-ROZA, 2005).  

 A verdade contida na linguagem humana esbarra na tautologia, de acordo com o 

pensamento nietzscheano, pois as palavras são uma metáfora e, através delas, “o homem 

apenas reencontraria aquilo que ele próprio teria introduzido nas designações” (BARROS, 

2007, p.17). Também é de Nietzsche (2001, p. 35) a afirmação de que é “simples 

preconceito acreditar que a verdade é melhor do que a aparência”, reforçando a tenuidade 

da barreira entre o que é verdadeiro e o que é falso para a filosofia. 

 De todas as teorias da verdade apresentadas pela filosofia - coerência, 

correspondência, pragmatista, semântica, verossimilhança, redundância (HAACK, 2001) - 

, a que parece mais se assemelhar à verdade jornalística é a teoria da verdade como 

correspondência (TAMBOSI, 2007).  

 Por ela, que tem uma relação direta entre a realidade e linguagem, a verdade de 
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uma proposição consiste não em sua relação com as outras proposições, mas em sua 

relação com o mundo, sua correspondência com os fatos (HAACK, 2001). É verdadeiro, 

pois, aquele enunciado que corresponde a uma realidade, a um estado de mundo. 

 Tambosi (2007) argumenta, ao analisar as teorias da verdade através de suas 

relações com a correspondência, coerência e pelo viés pragmático, que a verdade como 

correspondência é a mais adequada à aplicação ao jornalismo, já que requer que exista uma 

associação entre a linguagem e a realidade.  

 Se, na correspondência, a verdade de uma proposição consiste em sua relação com 

o mundo, na teoria da coerência, a verdade consiste em relações de coerência em um 

conjunto de crenças – ou seja, é verdadeiro aquilo que tem coerência lógica. Já a teoria 

pragmática vislumbra a questão com efeito de utilidade, postulando que a verdade de uma 

crença deriva de sua correspondência com a realidade, mas é manifestada pela 

sobrevivência da crença ao teste de experiência.  

 A argumentação de Tambosi (2007), para descartar as outras teorias acerca do 

verdadeiro, se fundamenta com a afirmação que seria insuficiente ao jornalismo a simples 

relação de coerência entre proposições e afirmações – especialmente quando levamos em 

conta o fato de que uma narrativa ficcional pode ter coerência, mas não se tratar de algo 

real.  

 O autor (TAMBOSI, 2007, p.40) também argumenta que, na atividade jornalística, 

“tampouco se pode avaliar uma notícia, que é o relato de um determinado fato ou 

acontecimento, pelo exclusivo critério de utilidade, ainda que a informação possa ser útil”. 

Assim, conclui que, estando o jornalismo “num campo epistemológico próximo ao das 

ciências (TAMBOSI, 2007, p.47)”, seria a teoria da verdade como correspondência (entre 

os enunciados e o mundo) a mais adequada à realidade da profissão. 

 Para que se correlacione a construção da verdade jornalística com a 

correspondência aos fatos, há que se reconhecer que, diferentemente da busca pela verdade 

filosófica, a questão do verdadeiro no jornalismo está mais próxima à busca por uma 

verdade prática e funcional (KOVACK;ROSENSTIEL, 2003), do que a um visão de 

verdade absoluta, dogmática e definitiva. A chave, talvez, para se melhor definir o papel da 

verdade na atividade jornalística seja encarar essa busca pelo verdadeiro como um 

constante e constitutivo processo de verificação, de averiguação dos fatos.  

 Apesar da diferenciação entre a verdade filosófica e a jornalística, é fato, decerto, 

que os produtos advindos do trabalho jornalístico são apresentados e consumidos, por 
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vezes, como representantes de uma verdade afirmativa, impositiva, quase absoluta. Tomar 

por ‘verdade’ as produções do jornalismo, aceitando as informações como passíveis a 

serem verídicas e factíveis, parece fazer parte de um contrato (PENA, 2005) que se 

estabelece entre veículos de imprensa e público (público este que se  encontra 

contemporaneamente entre as esferas de produtor e consumidor), culminando com o 

processo de ‘confiança’, ou aceitação,  dos dados e vieses repassados através do discurso 

jornalístico.  

 A postura de vaticinar e aceitar verdades através do jornalismo resvala num 

dogmatismo incongruente com a perspectiva de construção de um discurso plural. No 

entanto, por outro viés, no instante em que os jornalistas passam a reconhecer e acatar a 

noção da impossibilidade de uma verdade absoluta, com o entendimento da existência de 

‘verdades’ plurais e relativas, é observado o fenômeno do abandono completo de um 

processo jornalístico que vislumbre a busca, não necessariamente o alcance, ressalta-se, da 

verdade, da veracidade dos fatos. 

 Por conta do entendimento e aceitação da relativização da verdade, incorre-se no 

risco do abandono do rigor do método em muitos momentos da construção de narrativas 

jornalísticas. Sem o método, além de a busca pela verdade ser relegada a segundo plano, os 

conteúdos jornalísticos passam a perder em contextualização, nos cenários menos 

fatalistas. 

 Cornu (2004) atenta para o ‘perigo’ desse joguete sofístico. A postura de entender a 

verdade como plural e relativa não deveria pressupor, segundo o autor, necessariamente 

um abandono à busca pela verdade, só possível no jornalismo através de um rigor de 

método de apuração.  

 Por essa linha de raciocínio, o que seria, pretensamente, um reconhecimento da 

inexistência de uma verdade absoluta, acaba se transformando num autoritarismo e 

dogmatismo ainda maiores, pois uma atividade jornalística realizada sem apuração (e 

apuração criteriosa) reduz sobremaneira, se não extingue, a possibilidade de o 

leitor/usuário/público chegar aos fragmentos de real que, combinados à sua própria 

experiência, vão formar as imagens mentais dos acontecimentos. 

 Sem informação, ou sem o acesso a informação de qualidade (que pode ou não vir 

acrescida de quantidade de dados informativos), reduz-se, nos veículos jornalísticos, os 

meios de alcançar um mínimo de orientação (PARK, 1976)  acerca do mundo, de se travar 

com os produtos informativos a relação de “lugar de referência” (VIZEU, 2007), a 
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sensação de segurança momentânea e de ordenação de um mundo caótico no curto espaço 

do noticiário.  

 Kovack e Rosenstiel (2003, p.59) classificam a verdade como o primeiro e mais 

confuso princípio do jornalismo. Mesmo com o rigor da investigação, naturalmente é 

impensável a chegada a uma ‘verdade’ que não seja tomada de posição (perspectiva 

ideológica) ou fragmento de realidade. Ainda, realidade interpretada, socialmente 

construída  (BERGER, LUCKMANN, 1973; RODRIGO ALSINA, 2009; GOMIS, 1991).  

 Mas assim como o abandono à preocupação com a verdade pode levar ao perigo de 

a filosofia se “degenerar em retórica” (SCRUTON, 2008, p.19), no jornalismo, o descarte à 

busca pela verdade (muitas vezes, calcada na impossibilidade de alcance e da relatividade 

e pluralidade das verdades) pode acarretar em perdas de qualidade nas peças noticiosas. 

Isso porque a opção por um discurso plural, pelo reconhecimento do outro, 

contextualização e cuidado no uso com os estereótipos fazem parte desse processo de 

busca pela verdade no processo de produção da notícia. 

 Vázquez (2003, p. 27) propõe uma ética científica, calcada na realidade histórico-

social, e um afastamento da ética essencialmente especulativa ou filosófica. “A ética 

científica pressupõe uma concepção filosófica imanentista e racionalista do mundo e do 

homem”. Essa mesma visão poderia ser transposta para a busca da verdade dentro do 

jornalismo – o rigor do método de apuração como próximo ao método científico – em 

escala reduzida, é verdade, especialmente no tocante ao fator tempo, bem mais escasso no 

compasso jornalístico. 

  

2.5 Apuração como imperativo ético 

 

 Todos os propósitos para a prática da apuração apresentados no anteriormente, bem 

como a relação da investigação com a busca pela verdade jornalística, trazem como 

característica comum estarem sob um lastro ético, um fundamento deontológico que 

nortearia um dos principais 'rituais' do jornalismo, que é o processo de apuração.  

 Fidalgo (2000, p.320) acredita que a deontologia jornalística, a qual ele considera 

como iniciativa de autorregulação (já que, na maioria das vezes, os códigos são de autoria 

do próprio campo e não contam com força de lei), “permite que, para além da inalienável 

esfera pessoal, também o grupo dos profissionais partilhe um conjunto de regras básicas de 

conduta e, nessa ancoragem colectiva, encontre redobrada força para as cumprir e fazer 
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cumprir”. Além disso, lembra que, para além da legitimação a que nos referimos, “a 

organização e sistematização de um conjunto de princípios que orientem, no plano ético, a 

conduta profissional dos jornalistas têm, naturalmente, também algum propósito 

defensivo” (FIDALGO, 2000, p.320).  

 É à metáfora do “saco de virtudes”, expressão tomada de empréstimo de Lawrence 

Kohlberg, que Meyer (1989, p. 9) recorre para tentar explicar o modo de atuação de 

editores e publishers de jornais para lidar com os embates éticos sempre presentes ao 

ofício:  

Quando o problema surge, remexem o saco à procura de qualquer virtude 
que pareça adequada à ocasião. Como resultado, como o Charlie Brown 
de suas próprias páginas de quadrinhos, tentam agradar interesses 
conflitantes demais e terminam por não agradar a nenhum.  

             

 A ideia de que o convívio com a instância da ética no jornalismo é norteada pela 

absoluta falta de rigor e critérios, em partes, pode ser analisada sob o argumento de que a 

lógica e o modus operandi jornalísticos – permeados por imprevistos e dinamicidade 

diariamente - não se encaixam ao estabelecimento de um elemento norteador como os 

preceitos éticos parecem se configurar. Contudo, mesmo em meio às atribulações e prazos 

sempre a vencer, o jornalismo é formado por rotinas (TUCHMAN, 1978), rotinas essas que 

podem ser alvo de observações, e a constância desses procedimentos indicam que não é de 

todo impossível o encaixe de orientações éticas no dia-a-dia da atividade. 

           A respeito, Gomis (1991) faz a ressalva de que os jornalistas não são regidos por 

regras objetivas, mas por uma série de convenções tácitas, muitas impressões e improvisos. 

Em contrapartida, acredita que ainda assim as atividades jornalísticas se ajustam a um 

método que tanto pode ser descrito quanto estudado.  

 O embate diário travado pelos profissionais do jornalismo, do qual fazem parte 

tanto os posicionamentos individuais quanto os preceitos éticos, além dos direcionamentos 

dos veículos para os quais trabalham, também contribui para que o espaço da ética na 

práxis jornalística passe a ser encarado como ‘terra de ninguém’. Sobre o dilema, 

Travancas (1993, p.95) salienta que o vínculo do jornalista com a empresa sempre será 

preponderante no momento de decidir acerca de um embate ético, uma vez que “para 

muitos é ela [a empresa] quem decide o que deve ser publicado ou não”.   

            As preocupações acerca da deontologia do jornalismo pertencem ao universo do 

final do século 19, mas Traquina (2004, p. 87) ressalta que “são essencialmente um 

fenômeno do século 20”.  Cornu (1998) lembra que a busca por uma ética normativa do 
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jornalismo surge na segunda metade do século 19, na França, Reino Unido e Estados 

Unidos, por conta de duas necessidades principais: defender a profissionalização da 

atividade e elaboração de regras de preservação dos jornais de intervenções 

governamentais. 

 Conforme Traquina (2004), o primeiro código deontológico, que tinha origem 

sueca, só veio a ser adotado em 1930, ao passo em que apenas em 1939 é que a Federação 

Internacional de Jornalistas oficializou o uso de um código de honra profissional.  

 Sem considerar a ética como um manual de soluções para os problemas 

jornalísticos, ou mesmo encará-la como elemento ‘moralizante’ do ofício, tampouco como 

mero “receituário de boas maneiras” (BUCCI, 2000, p.9), partiremos do pressuposto que a 

ética pode ser melhor encarada como “imperativo fundante” (GUERRA, 2008) do 

jornalismo, como uma condicionante do processo. E, sendo assim, a apuração é, além de 

ferramenta, o seguimento aos fundamentos éticos que norteiam a atividade jornalística. 

          A ideia de discutir a ética jornalista não como um código essencialmente normativo, 

de controle e dogmatizante, mas como um norteador de ações – que teria como efeito a 

promoção de reflexão acerca da práxis -, parece-nos mais adequada. Especialmente quando 

se tem como objetivo trazer as questões éticas à baila para identificar possibilidades de 

atuação do que classificamos um jornalismo possível, de entremeio, com base, justamente, 

nas orientações éticas que permeiam a atividade.  

         Contudo, entendemos a tenuidade entre as duas esferas e, do mesmo modo como 

proposto pelo autor, consideramos a moral como fato histórico, fruto de um tempo e, dessa 

maneira, também objeto da análise ética.  Assim, o entendimento entre ética e moral no 

jornalismo, para este trabalho, é análoga à visão de Kovack e Rosenstiel (2003, p.33) para 

as relações de mudanças e permanências no ofício:  “(...) cada geração cria o seu próprio 

jornalismo. Mas a finalidade, nós  constatamos, é a mesma.” 

          A noção do profissional da notícia atuando como um Charlie Brown, no afã de 

agradar a todos e, mais ainda, não desagradar a ninguém, também está associada ao 

entendimento de que, no jornalismo, os ‘códigos ocultos’ (MEYER, 1989) acabam sendo 

mais recorridos no cotidiano das redações do que os correspondentes institucionalizados, 

escritos. As regras próprias dos veículos, apreendidas através das rotinas e da prática, 

trazem em seu entorno as normatizações, os assuntos proibidos, as “autonomias 

licenciadas” (CURRAN, 1990).  

         Entre os preceitos do código oculto apontados por Meyer (1989), figuram os 
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seguintes itens: 1) os jornais são mais escritos em função dos outros jornalistas, e não dos –

leitores; 2) deve-se evitar admitir um erro de forma direta e 3) independentemente das 

consequências e mediante a possibilidade do furo, a ordem é publicar. 

 ‘Orientações’ que não apenas fazem parte do cotidiano de muitos veículos, bem 

como esbarram nas indicações de totalidade de códigos de ética jornalísticas mundiais, a 

exemplo deste excerto contido no preâmbulo da Declaração dos Deveres e Direitos dos 

Jornalistas: “A responsabilidade dos jornalistas frente ao público precede qualquer outra 

responsabilidade, particularmente quanto a seus empregados e aos poderes públicos.” 

(DECLARAÇÃO, 1971, documento eletrônico). 

           A questão da responsabilidade como elemento inerente à ética também é resgatada 

por Vázquez (2003, p.28) ao indicar que os fundamentos éticos “concernem às relações 

entre responsabilidade, liberdade e necessidade”.   

 A chave para o entendimento das dificuldades de cumprimento de preceitos éticos 

nas redações, ou mesmo da existência de códigos de ética aplicáveis e aplicados no 

cotidiano das empresas jornalísticas, pode estar na própria lógica desordenada e tácita das 

regras internas (como evocamos anteriormente), bem como na não existência de consenso 

sobre quais são as posturas éticas e antiéticas. Levando-se em consideração que, pelo viés 

dos códigos ocultos, cada veículo de comunicação aparenta ter as suas regras próprias, com 

singularidades bem demarcadas. 

           Ainda, especialmente, no fato de continuar existindo um fosso entre a instância 

teórica da ética – representada pelos códigos de éticas nacionais, declarações universais de 

direitos e deveres da imprensa, também pelas indicações da conduta de atuações do 

veículos, apresentadas em seus manuais de redação – e o terreno da prática.  

 Além disso, os próprios códigos são, em algumas de suas disposições, pouco 

enfáticos e mesmo dúbios, dando margem a imprecisões e interpretações diversas. O 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, elaborado pela Federação Nacional dos 

Jornalistas do Brasil (FENAJ), por exemplo, condena, em seu Artigo 11, o uso da câmera 

oculta - embora boa parte do jornalismo ‘investigativo’ no País seja realizado com esse 

recurso -, para logo em seguida fazer uma concessão à prática: 

(...) Art.11 – O jornalista não pode divulgar informações: 
(...) III – obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de 
identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em 
casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as 
outras possibilidades de apuração. (FENAJ, 2007, documento eletrônico, 
grifo nosso). 
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             Se mesmo nos códigos a veemência das regras é modalizada por ressalvas, não é 

de se considerar avessa à normalidade o ‘uso’ dos preceitos éticos de acordo com as 

necessidades e ocasiões – as concessões, no cotidiano das empresas jornalísticas, acabam 

se dando tanto em função dos interesses e vinculações dos veículos quanto das 

especificidades do modo de apuração e veiculação de cada notícia a ser analisada sob o 

viés ético.  

         A posição em que se encontra o jornalista, ‘enlaçado’ a uma rede de relações e 

responsabilidades – que vão do público em si, aos veículos empregadores, aos superiores 

hierárquicos, aos códigos de ética, ao Estado, à sociedade, e aos seus próprios preceitos de 

conduta moral -, torna ainda mais difícil o estabelecimento de critérios fixos, imutáveis e 

orientadores a respeito de sua atuação profissional. Para Cornu (1998, p.50-51), as “redes 

de responsabilidade” às quais o profissional da notícia está inevitavelmente relacionado 

são lembradas de modo pouco claro nos códigos deontológicos: 

Análises baseadas numa análise (sic) descritiva consideram que a 
referência às normas profissionais não indica um caráter fortemente 
determinante sobre os procedimentos profissionais. O aspecto  dominante 
resume-se na consideração das responsabilidades assumidas pelo seu 
jornalista ante seu público, à hierarquia de sua redação e sua empresa.   

 
             

 Além das restrições inatas à aplicação de regras de conduta profissional num 

terreno tão difuso e intrincado como o jornalístico, em cuja seara o embate entre os 

preceitos da teoria com as necessidades e limitações da práxis é tão definidor das condutas, 

outra variável entra em discussão. A que é apontada por Costa (2009, p.258) quando afirma 

que “a ética e o seu contrário, a antiética, são imanentes ao fazer jornalístico”. Para o autor, 

o fato de o jornalismo ser um negócio, e operar em lógica e condições industriais, é 

especialmente preponderante no estabelecimento da máxima de que o ofício “será ético ou 

não em função do sabor da hora, do lugar, da necessidade, do interesse, do olhar”.  

 E mesmo estando a realidade jornalística diretamente associada aos interesses 

comerciais do veículo, ao entendimento de que o jornal é um negócio e a ele deve 

responder em primeira e em última instância, outra contradição surge em pauta. 

Classificada por Meyer (1989) como uma das orientações do ‘código oculto’ que rege a 

conduta profissional jornalística – destacadamente no que tange a questões de ‘escolha’ de 

temas a serem investigados, muito próximas à temática do ‘faro’ e feeling jornalísticos. A 

máxima preconiza que se algum tema envolve dinheiro, provavelmente é ruim e deve ser 

investigado. Dessa forma, na visão do autor, as pautas que indicam o envolvimento de 
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dinheiro valem ser trabalhadas porque, segundo esse item do ‘código oculto’ dos 

jornalistas, há a grande possibilidade de elas tratarem de temas ilegais ou antiéticos. 

         Talvez a expressão que melhor caiba na compreensão e análise do papel da ética no 

jornalismo seja a de ‘relativismo ético’. Vázquez (2003, p.259) o define como o modo com 

que “diferentes comunidades julgam de maneira diferente o mesmo tipo de ato ou 

postulam diversas normas morais diante de situações semelhantes”, e cujas diferenças se 

justificam pelas necessidades de um grupo, contexto social a que correspondem e por sua 

articulação lógica. 

Os problemas acarretados por esse relativismo fariam, por exemplo, com que duas 

normas completamente díspares fossem igualmente válidas, num mesmo espaço temporal, 

como a situação que descrevemos há pouco, a respeito de o Código de Ética dos Jornalistas 

condenar e aceitar, numa mesma disposição, o recurso à câmera e microfones escondidos. 

          Para que se estabeleça um parâmetro consistente e que não relativize as normas, o 

autor, após apresentar uma série de critérios que acabam esbarrando ou no próprio 

relativismo, ou em embates morais, sugere a adoção da “justificação dialética”. Esse 

parâmetro trataria de situar as normas num processo a que ele (VÁZQUEZ, 2003, p. 263) 

batiza de “histórico ascensional”, e que poderia ser definido como uma observação dessas 

normas sob uma perspectiva de evolução moral histórica. Pois, segundo sua análise, não 

são todas as morais que se encontram num mesmo plano, já que, tendo em vista as etapas 

de um processo moral que é ascensional e progressivo, elas não possuem a mesma validade 

– uma vez que umas podem ser ‘superiores’ a outras. E reitera: 

O que, afinal, quer dizer: todas as normas, os códigos ou as morais 
efetivas são relativas a... e, por isto, podem ser justificadas pelos critérios 
I, II e III [a saber, necessidades da comunidade, condições de realização e 
articulação lógica com um determinado código moral]; mas, ao colocar 
umas em relação com as outras, como elementos de um processo 
histórico-moral, nem todas estas relações ou relatividades têm o mesmo 
alcance do ponto de vista do progresso moral. E disto decorre a 
necessidade de justificá-las dialeticamente (VÁZQUEZ, 2003, p.264). 
  
 

           Então, como transpor à realidade do jornalismo essa proposição de desrelativização 

da ética, em função de um critério de progresso moral? Abramo (1988) parecia tentar 

solucionar a celeuma de modo direto e pragmático, asseverando que não deveria haver uma 

ética própria jornalística, já que a ética que vale para o marceneiro seria a mesma que cabe 

ao jornalista. 

 A ideia imbuída nessa frase, que se tornou célebre e referência tanto na esfera 
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acadêmica quanto na da prática profissional, talvez consiga resolver a questão de a qual 

ética se deve recorrer diante de dilemas jornalísticos, mas não parece se configurar como 

consistente o suficiente para estabelecer um critério fixo de valoração – não por ausência 

de validade ou relação com a realidade jornalística, mas porque não considera o fato de 

que, no domínio da práxis, a quantidade de variáveis, interesses e ‘morais’ envolvidas, se 

não impedem, tornam mais complexos e volúveis os critérios de avaliação e conduta. A 

questão específica da ética aplicada à práxis será retomada no capítulo quinto, uma 

tentativa de contribuir para a construção de critérios que orientem as atuações. 

 A respeito, Christofoletti (2008, p.21) sugere que não há um “único cinturão moral 

a que todos os jornalistas recorrem quando dele precisam”, uma vez em que “pensar que só 

existe uma ética para atuar é chapar a realidade, tirar a profundidade das relações humanas 

e a complexidade de sua dinâmica”. Dessa maneira, reforça a necessidade de uma ética 

específica à atividade jornalística, levando em consideração que uma ética universal que 

caiba aos embates da profissão é mais um dos mitos que cercam a questão. 

 A exigência de uma deontologia norteadora às atividades jornalísticas pode ser uma 

alternativa a ser acionada quando da ausência de apuração, em cenários nos quais a 

reportagem é inexistente. A ética funcionando como justificativa que embase o combate a 

essa prática – a do jornalismo sem investigação -, que é descrita no capítulo a seguir.  
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 3. Jornalismo sem investigação: flertes com o “homem cordial”  

 

              Se há, na instância da práxis, um jornalismo que tem por base e princípio a 

apuração de informações, e se esse processo, como visto anteriormente, não apenas 

condiciona a atividade jornalística, mas também a justifica e a 'demarca' em relação a 

outros campos de conhecimento, cabe a denominação e, ainda melhor, a descrição do 

jornalismo que se assenta sob outros pilares, que não os da investigação. 

 Realizada de maneira pouco combativa, avessa ao conflito e sem compromisso 

prévio com a apuração, esse tipo jornalístico apontado, em pesquisa anterior43, como 

“jornalismo cordial” (SANTANA, 2005), poderia ser apresentado como uma face 

burocrática do jornalismo, que se apoia – quando o faz -  em estratégias de forma (aspas, 

lead, discurso pretensamente imparcial e calcado em objetividade) para mascarar uma 

ausência de apuração e suavizar a mera reprodução de discursos oficiais.  Sejam eles 

públicos ou privados. 

 O jornalismo dito cordial é capitaneado por profissionais que, relegando 

apuração e compromisso com a busca dos fatos, numa postura de agradar a todos (ou não 

desagradar a ninguém), acaba por não cumprir sua função social de investigador e 

responsável por levantar e disseminar informações do interesse dos cidadãos. 

 O caráter de ação social exercido pelo jornalista é corroborado por Neveu (2006, 

p.37) quando afirma que boa parte dos profissionais de redação “vivem seu trabalho como 

uma missão de serviço à população, a quem eles levam informações úteis”. Para o autor, a 

identidade compartilhada pelos jornalistas reflete as propaladas funções de mediação, 

pedagogia e organização que teriam o jornalismo, com o objetivo de colocar ordem em 

meio ao caos de acontecimentos.   

 A denominação 'jornalismo cordial' toma de empréstimo  a categorização do 

“homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda (2003). Como a genealogia do conceito 

não era o foco da pesquisa anterior, é necessário aqui recorrer às origens da expressão para 

esclarecer como e em que medida a descrição desse traço formador da sociedade brasileira 

pode ser transposta à ilustração desse modo de fazer jornalismo dissociado da 

investigação. Mais do que isso, diríamos, de um jornalismo fac-similar, 'preguiçoso', 

voltado mais a receber e tratar informações do que a buscá-las.  

                                                 
43  A referida pesquisa é a dissertação de mestrado intitulada CTRL+C CTRL+V, O Release nos Jornais 

Pernambucanos, realizada sob a orientação da Prof. Dra. Isaltina Mello Gomes e defendida pela autora 
em abril de 2005 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE. 
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 A apropriação que fazemos aqui do conceito de 'homem cordial', de modo a 

auxiliar a discussão a respeito de práticas jornalísticas afastadas da apuração, tem raízes no 

entendimento de Buarque de Holanda sobre uma das marcas da cordialidade: o 

esgarçamento da fronteira entre o público e o privado.  

 O paralelo que traçamos com o jornalismo reside no fato de que a postura 

'cordial' entre profissionais de imprensa reflete a sobreposição dos comportamentos 

individuais a um objetivo de dimensões públicas – no caso, a busca por informações. 

Janine Ribeiro (2000), em visão análoga à desse triunfo da família e do particular sobre o 

coletivo no Brasil, defende a ideia de que os valores nacionais brasileiros batem de frente 

com o sentido mesmo do social, já que a manifestação das individualidades não teria, 

como finalidade, a obtenção de resultados da ordem do coletivo.  

 Faz-se necessário compreender, inicialmente, o debate que se instaurou a 

respeito do conceito do 'homem cordial', antes mesmo da conceituação propriamente dita, 

uma vez que a ideia de cordialidade brasileira acabou sendo formada, ou reafirmada, muito 

devido ao embate conceitual   que se instaurou em seu entorno.  

 A acepção de cordialidade buarquiana, desenvolvida em capítulo da obra Raízes 

do Brasil, originalmente publicada em 1936, já havia sido aventada em artigos anteriores à 

veiculação do livro – e alvo de célebres contendas com o poeta e crítico Cassiano Ricardo. 

Conforme lembra Bertolli Filho (2000, p.1), a ambiência político-cultural modernista à 

época dos apontamentos do intelectual a respeito da brasilidade, da 'alma brasileira', 

incentivava a “formulação de novos critérios avaliadores do passado e do presente 

nacional”. 

 Inquietações que, iniciadas à década de 20 e impulsionadas pela Revolução de 

30, instavam os intelectuais a uma demarcação de suas definições ideológicas, 

demarcações essas que resultaram no “acentuamento do caráter político das análises no 

processo de articulação de um projeto nacional coerente” (BERTOLLI FILHO, 2000, p.3). 

A materialização maior disso estava no posicionamento contrário ou favorável à ditadura 

varguista. 

 Nesse cenário de polarização e de necessidade premente de os intelectuais 

utilizarem de jornais e revistas para expor suas ideias a respeito da formação do povo 

brasileiro e, assim, “estender os debates para os grupos sociais – sobretudo instalados nos 

espaços urbanos – interessados nas questões culturais e políticas” -, é que se instalou a 

contenda entre Buarque de Holanda e Cassiano Ricardo. Ambos “filhos do movimento de 
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1922” (BERTOLLI FILHO, 2000, p.6) e estudiosos das questões brasileiras, comungavam 

do propósito de encontrar elementos nacionais, afastando-se dos “modelos interpretativos 

tradicionais importados do século XIX” para chegar a novos e originais entendimentos a 

respeito da realidade brasileira. 

 Contudo, havia um acentuado afastamento ideológico entre os dois; enquanto o 

primeiro era crítico e avesso ao caudilhismo, o segundo não era apenas partidário do 

Estado Novo, como também integrava o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

aparato censor do Governo Vargas. Essa diferenciação política ficaria marcada, 

naturalmente, em suas ideias e postulações acerca dos fundamentos da formação da 

sociedade brasileira. 

 A terminologia do “homem cordial” havia sido inicialmente desenvolvida pelo 

escritor e diplomata Ribeiro Couto, numa carta datada de 1931, endereçada a Alfonso Reys 

e por este incluída  na publicação consular Monterey, conforme Buarque de Holanda diz 

em nota explicativa em Raízes do Brasil. A expressão foi utilizada para ilustrar o que seria 

o 'fruto' da miscigenação racial e cultural entre os povos ibéricos e americanos: 

O homem ibérico puro é um erro (classicismo), tão grande como o 
primitivismo puro (incultura, desconhecimento da marcha do espírito 
humano em outras idades e outros continentes). É da fusão do homem 
ibérico com a terra nova e as raças primitivas que deve sair o 'sentido 
americano' (latino), a raça nova, produto de uma cultura e de uma 
intuição virgem, o homem cordial. (COUTO, 1997, p.30) 
 

 Holanda retoma o 'homem cordial' numa perspectiva diferente da inicialmente 

proposta, e apresenta a ideia do diplomata como “uma expressão feliz” (HOLANDA, 

2003, p.146) utilizada para afirmar que a contribuição do Brasil para o mundo será a da 

cordialidade. “A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por 

estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro” é como ele apresenta as caraterísticas deste homem cordial.  

 No entanto, em vez de considerar essas características como pertencentes a uma 

bondade inata ou mostras de civilidade, esclarecia que seriam “antes de tudo expressões 

legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante” (HOLANDA, 2003, 

p.147). Expressões que se afastam da polidez e trato social de outros povos, como o 

europeu e japonês, para se configurarem como algo completamente avesso aos 

formalismos – dos quais a atitude polida e ritual faz parte. 

 É justamente um escape às formalidade de que se trata a cordialidade brasileira, 

que é “(...) estranha a todo formalismo e convencionalismo social, [e que] não abrange, por 
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outro, apenas e obrigatoriamente, sentimentos positivos de concórdia” (HOLANDA, 2003, 

p.205). Assim, além de relacionar o homem cordial à informalidade e aversão à polidez 

ritualística, também a dissocia da ideia – defendida por Cassiano Ricardo – de bondade e 

pureza. “A inimizade bem pode ser tão cordial como a amizade, nisto que uma e outra 

nascem do coração, procedem, assim, da esfera do íntimo, do familiar, do privado”. 

 É na instância do privado, em oposição ao público, que se assenta a ideia de 

cordialidade, fruto do domínio do particular, das relações familiares e de compadrio que, 

no País, segundo a visão defendida em Raízes do Brasil, foram responsáveis pelo fato de 

que “as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório 

de qualquer composição social entre nós” (HOLANDA, 2003, p.146). Por esse viés, as 

vontades individuais se impuseram a uma ideia de coisa pública na sociedade brasileira, e 

uma de suas faces é justamente a “aversão ao ritualismo social” (HOLANDA, 2003, 

p.147). 

 Na contenda travada entre os dois intelectuais, o ponto nevrálgico residia na 

interpretação e apropriação do conceito às suas ideias sobre a formação do povo brasileiro. 

De acordo com Holanda (2003), a expressão 'cordial', usada originariamente por Ribeiro 

Couto, deveria ser tomada por seu sentido etimológico, de exatidão ao vocábulo. Ele se 

apropria dela para fazer sua associação entre os domínios público e privado no Brasil, com 

a sobreposição do segundo no País. Para ele, Cassiano a interpretou de maneira contrária, 

uma vez que a associa a sentimentos de bondade, ou técnicas de bondade. 

 Holanda vincula a cordialidade a uma característica ética de fundo emotivo, da 

seara do privado e do particular. Que poderia, assim, tanto se expressar em atitudes de 

'benevolência' quanto de 'maldade'. A respeito, Oswald de Andrade, em ensaio sobre o 

conceito, afirmou que o “homem cordial tem dentro de si sua própria oposição” 

(ANDRADE, 2001, p.157). E complementa: “a periculosidade do mundo, a convicção de 

ausência de qualquer socorro supraterreno, produz o 'Homem Cordial', que é o primitivo, 

bem como suas derivações no Brasil (ANDRADE, 2001, p.159). 

 Enquanto Holanda (2003, p. 147) aparta o cordial de qualquer relação com a 

polidez – que, segundo ele, consiste numa “espécie de mímica deliberada de manifestações 

que são espontâneas no homem cordial” -, Cassiano Ricardo (2006, p.374) faz uma 

associação direta entre as duas expressões: “(...) cordial quer dizer, para nós, muito mais 

polido do que homem de coração”. E discorda da ideia de Holanda de que “para o 

brasileiro, o coração é fonte tanto de ódio como de bondade”, preferindo, ao parafrasear 
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Russel, entender o coração como “soma dos impulsos benévolos”. 

 A transposição44 que fazemos da noção de cordialidade ao jornalismo está 

assentada: a)  tanto no entendimento de que a atividade jornalística realizada sem a 

apuração de notícias se afasta da noção de imprensa como um serviço público (ainda que 

sejam negócios, empresas privadas), quanto na b) ideia de que o jornalismo cordial, 

atuando numa mera reprodução de discursos, se resguarda de possíveis conflitos, numa 

postura de agradar a todos ou não desagradar a nenhum interesse. 

 Assim, optamos por chegar a esta persona do jornalista cordial que retrata um 

comportamento de aversão a formalidades, um sentimento mais ligado à passionalidade do 

que à 'bondade', refletidos num trato social profissional mais elástico e maleável (como a 

relação de 'compadrio' com algumas fontes) quanto na frouxidão e mesmo desprezo aos 

propósitos de apuração. 

  O ‘jornalista cordial’ pode ser descrito como a postura profissional, dentro do 

jornalismo, pouco ou quase nada afeita a toda a gama de atividades que envolvem o 

reportar. O jornalista que não passa pela ‘garimpagem’ realizada pelo repórter, na acepção 

mais tradicional do termo. Uma persona que não cogita ultrapassar o limite imaginário 

entre a ação e a estagnação, o comportamento a que Wolfe (2005, p.73) se refere como 

“relutância em tirar o caderninho e atravessar a linha da gentileza, entrando pelas portas 

marcadas Entrada Proibida”. 

Em se tratando da ausência de apuração, essa visão é compartilhada por autores 

com Kunczick (2001, p.17), para quem “o trabalho jornalístico genuíno, de investigação, 

de redação e de edição, praticamente já não existe na atualidade”. 

Encontramos, numa linha de pensamento que poderíamos avaliar como bastante 

similar à da cordialidade jornalística, a denominação de “jornalismo facilitário” em obra de 

Alceu Amoroso de Lima (2008), publicada originalmente em 1958. Essa facilidade e 

lassidão no trato com a informação eram apontadas pelo autor como um dos grandes 

perigos da atividade jornalística. 

Com base na sua descrição desse que pode ser classificado como tipo disfuncional 

de periodismo, indicava o conformismo como uma das raízes de o jornalista ir  “perdendo 

a fé nos seus princípios ou na existência de coisas substanciais que justifiquem a existência 

                                                 
44 Preferimos usar o termo transposição, pois não pretendemos fazer nova interpretação ou releitura do 
conceito de homem cordial. O termo é utilizado, numa apropriação da conceituação de Sérgio Buarque de 
Holanda, para ilustrar e auxiliar na descrição do jornalismo que é realizado sem ter por base a apuração de 
notícias, e sim sua mera reprodução. 
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das coisas transitivas” (AMOROSO LIMA, 2008, p.72) 

 Como efeitos da ‘facilidade’ e do conformismo na seara jornalística: “(...) vai [o 

jornalista facilitário] se deixando arrastar pelo cinismo, pelo indiferentismo, pelo 

pragmatismo, em consequência do seu próprio contato cotidiano com a evanescência de 

todas as coisas” (AMOROSO LIMA, 2008, p.73). 

De maneira análoga, o jornalista que acaba adotando a postura ‘cordial’ parece 

fazê-lo menos por decisão racional e mais pelas próprias circunstâncias, ou mesmo, por 

falta de iniciativa. Nessa perspectiva, aproxima-se novamente ao entendimento de 

Amoroso Lima (2008, p.72-73) sobre o deixar-se levar dos jornalistas pela apatia: 

Em vez de apreciar o acontecimento, como é o dever de sua profissão, 
vai-se deixando absorver pelo acontecimento. É arrastado pelos fatos, 
em vez de julgar os fatos. É uma vítima em vez de ser o registrador 
(AMOROSO LIMA, 2008, p. 72-73) 

 

A questão central do jornalismo cordial, tratada com outras definições e descrições, 

pode ser observada em preocupações de autores de épocas e locais contrastantes. 

 Em 1904, White (1904, p.25) apontava uma tendência, mesmo nos jornais norte-

americanos de peso, para o conteúdo ser “leve, alegre e pitoresco, talvez grotesco, e que 

não ofendesse ninguém” (tradução nossa)45.  

O crítico britânico Carl Brogram (1938, p.302), numa leitura que também pode ser 

bastante aproximada da cordialidade jornalística de que tratamos, batizou de gentle 

journalism (jornalismo suave, gentil, cavalheiro) um artigo, na Library Review, em que 

descrevia como a imprensa inglesa, à época, em comparação à de países vizinhos, parecia 

estar se tornando “boba”. 

Esse jornalismo 'gentil' tratado pelo analista inglês se referia à ausência de 

tratamentos mais complexos das notícias, de textos laudatórios, que apenas enalteciam os 

temas retratados (como a nobreza e o exército inglês), em detrimento de críticas e debates 

que verdadeiramente problematizassem a sociedade britânica no final da década de ‘30. 

 E destacava, como sintoma de toda a gentileza jornalística, a profusão de temáticas 

'menos importantes', como jardinagem e dicas de beleza, e o tom essencialmente 

sentimental e pueril dos textos. E se preocupava especialmente com as consequências do 

que ele entendia por 'suavização' temática e de tom nos jornais: 

 
                                                 
45 “Their aim is to be light, breezy and picturesque, perhaps grotesque, and to give offence to nobody” 
(WHITE, 1904, p.25) 
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Nós temos sido tão dominados pela força brutal do fascismo e do 
comunismo que esquecemos o perigo oposto da efeminação, mas ele está 
lá. As citações foram retiradas de leitura de um sombrio fim de semana 
[matérias sobre jardins e comportamento]. Em um mundo como o nosso, 
não podemos dar ao luxo de dizer tudo com flores, nem lamentar-se e se 
preocupar com a nossa condição. Infelizmente, a maioria das pessoas têm 
uma certa quantidade de lama sentimental  no fundo de suas mentes. 
Deve ser deixada lá. Esse movimento no jornalismo pode ser, e 
certamente é, algo temporário, mas é ruim e parece perigoso ( 
BROGRAM, 1938, p.306, tradução nossa)46. 

 

 Neveu (2006) descreveu, no contexto da imprensa francesa, o conceito de 

“jornalismo sentado”, aquele que seria mais voltado ao tratamento da informação do que 

propriamente à busca por notícias e consequente interpretação e problematização. 

 No Brasil, entre outros, Lima (1985) indicava a existência de uma releasemania 

que imperava nas redações do país, numa dependência ao discurso oficial, e Maia (2008) 

utilizou a expressão “jornalismo burocrático” para descrever uma produção jornalística 

realizada sem muito esforço de apuração e mais voltada à repetição dos vieses 

institucionais.  

 

 3.1 Marcas da 'cordialidade': jornalismo de release 

 

 Levando em consideração que o jornalismo cordial diz respeito ao nível da 

prática jornalística, e não apenas faz menção a aspectos teorizáveis da profissão, podemos 

sustentar que seus efeitos podem ser observados na materialidade. 

  As 'marcas' de uma cordialização poderiam, assim, ser visualizadas e descritas 

mediante a observância de alguns critérios cristalizados como sendo da ordem das rotinas e 

técnicas jornalísticas. Especialmente, tendo como base os procedimentos de apuração 

elencados no capítulo anterior. 

 Não apenas a negligência na apuração, ou o raquitismo das técnicas de 

reportagem, produzem o caldo em que fermenta o jornalismo cordial e que dificulta um 

jornalismo possível.  Textos que não passaram por qualquer sorte de investigação, 

                                                 
46 “We have been so overcome by the brutal vigor of Fascism and Communism that we have forgotten the 
opposite danger of effeminacy, but it is there. The quotations were all taken from one dismal week-end's 
reading. In a world like ours we can't afford to say everything with flowers, nor to whine and fret about our 
condition. Unfortunately, most people have a certain amount of sentimental sludge at the bottom of their 
minds. It should be left there. This movement in journalism may be, surely is, a temporary thing, but it is bad 
and it looks dangerous”. 
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'produzidos' com a cópia ou utilização quase integral de releases, podem ter essa 'autoria' 

sequer percebida e figurar como produtos jornalísticos 'legítimos', fruto de um processo de 

apuração própria. 

 Partindo do entendimento de notícia como “representação social da realidade 

cotidiana” - (RODRIGO ALSINA, 2009, p.299), percebe-se que se desenham nas edições 

dos jornais representações do dia-a-dia, construções de realidades que acabam - 

impulsionadas próprio modus operandi jornalístico de reduzir a complexidade do mundo 

em pequenas ‘porções’ de textos, imagens e sentido, para dar conta do real – por 

(re)construir os acontecimentos através de pedaços, de vieses, de trechos que procuram 

reproduzir ou interpretar a realidade diária. 

 E se esses trechos já vêm previamente escolhidos e elaborados, como é o caso dos 

releases, as possibilidades de maiores angulações e pontos de vistas diversos são reduzidas.  

Isso em um  processo de interpretação através do qual a linguagem jornalística já atua 

como redutora de incertezas e simplificadora da complexidade (GOMIS, 1991).  

 Uma das situações mais recorrentes em termos de embates éticos no jornalismo, e 

que envolvem diretamente a decisão do profissional – e não destacadamente apenas a do 

veículo –, diz respeito à relação dos jornalistas com as assessorias de imprensa. As ligações 

entre assessores e repórteres são bastante imbricadas e envolvem – em alguns casos – troca 

de favores, chegando-se até a exemplos que demonstram que as assessorias acabam, por 

vezes, tendo ingerência na produção dos jornais. 

 Razões que justificam a necessidade de identificar a que a prática jornalística pode 

recorrer diante de dilemas éticos e, em que medida, a deontologia jornalística tem 

acompanhado as necessidades contemporâneas do ofício. Aproximando-nos, assim, de 

preceitos éticos factíveis de serem adotados no desenvolvimento de um jornalismo 

possível. 

 O contato diário e constante entre repórteres e assessores de imprensa, e a cada vez 

maior ‘participação’ de textos produzidos por assessorias no conteúdo dos jornais, é 

fenômeno que tem sido extensamente observado pela academia e por obras acerca da 

profissão (LIMA, 1985; KUNCZIK, 2001; ARBEX, 2001; REIS, 2001; CORNU, 1998; 

NEVEU, ano, MARSHALL, 2003; SANTANA, 2005).   

 Se a profusão de assessorias de imprensa e as condições de trabalho nos jornais -  

representadas pela velocidade, busca pelo furo, concorrência, efetivo enxuto, problemas 

infraestruturas, entre outros fatores -  estimulam essa participação do material produzido 
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por essas empresas (releases, sugestões de pauta, ‘coletivas de imprensa’ etc), acaba sendo 

conduzido pelo repórter o modo e os limites dessa relação.  

 Cornu (1998, p. 53) defende que os jornalistas, sozinhos, nunca serão vigilantes o 

suficiente para não cair nas ‘armadilhas’ dos presentes -  os quais ele classifica como 

“verdadeira praga da profissão”- , já que as “empresas, sociedades, associações públicas, 

preveem esse tipo de vantagem miúda em seus orçamentos no campo da comunicação. 

 Assim, mediante o cenário extremo de contato e dependência dos repórteres aos 

releases, visualiza-se a necessidade de recorrer à instância da ética para identificar os 

procedimentos possíveis para orientar e conter os excessos dessas relações. 

         As duas fontes documentais às quais se pode recorrer, no Brasil, para regular o 

convívio entre repórteres e assessores, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e o 

Código de Ética da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM), 

tratam do tema. O segundo é claro em relação às ‘benesses’ e possíveis pressões realizadas 

contra jornalistas e estabelece, no item dedicado à normatização no trato com a imprensa, 

que é vedado às agências:  

a. Admitir práticas ilícitas que possam levar a corromper ou a 
comprometer a integridade dos canais de comunicação ou o exercício da 
profissão do jornalista, incluindo a pressão e a compensação aos 
profissionais (grifo nosso). 
b. Disseminar informações falsas, enganosas ou que não possam ser 
comprovadas por meio de fatos conhecidos e demonstráveis. 
c. Praticar formas de abordagem dos jornalistas que comprometam a 
imagem das agências (ABRACOM, 2007, documento eletrônico). 
 

 Já o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em seu artigo 10o , alínea e), veda 

aos profissionais de veículos de comunicação cobrir assuntos relativos à instituição em que 

exerça a função de assessor. Mas não indica, especificamente, como se deve proceder em 

relação ao recebimento de presentes, por exemplo. “[O jornalista não pode] exercer 

cobertura jornalística pelo órgão em que trabalha, em instituições públicas e privadas, onde 

seja funcionário, assessor ou empregado” (FENAJ, 2007, documento eletrônico). 

          A respeito da responsabilidade profissional, o Código estabelece, em seu artigo 11º, 

que o jornalista não pode divulgar informações “visando o interesse pessoal ou buscando 

vantagem econômica”, embora não especifique os procedimentos que devem ser adotados 

em caso de recebimentos de presentes ou mesmo sobre o uso de releases. 

  A orientação mais aproximada sobre a publicação de notícias de releases, apesar de 

o texto não citar a expressão em nenhum momento, é quando, no artigo 7º, que rege a 
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conduta profissional, determina que o jornalista não pode: 

VII – realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que 
trabalha sobre organizações públicas, privadas ou não-governamentais, 
da qual seja assessor, empregado, prestador de serviço ou proprietário, 
nem utilizar o referido veículo para defender os interesses dessas 
instituições ou de autoridades a elas relacionadas (FENAJ, 2007, 
documento eletrônico). 

             

 Johnson (2001, p.76) sugere que a presença de press releases é tão constante, que 

usa a expressão “um verdadeiro Kamasutra empresarial de emaranhados de promoção 

cruzada” para indicar a intrincada rede de relações travadas entre veículos, assessorias e 

agências de notícias. Reis (2001) afirma que o discurso jornalístico começa a ser 

construído dentro das assessorias de comunicação. Contudo, têm sido poucas as saídas 

apontadas para orientar ou mesmo estabelecer os limites dessa relação – as indicações 

acabam apenas por apontar os desvios éticos presentes ou condenar a prática. 

 Noblat (2002) conta que aboliu o uso de releases na redação do Correio 

Braziliense, quando esteve sob sua direção, além de exigir que os repórteres que 

acumulavam assessorias escolhessem entre o jornal e os outros empregos. A medida, de 

acordo com o autor, foi o único meio encontrado para estimular a prática da apuração e 

barrar o quê de permissividade encontrado tanto nas situações de uso do release quanto das 

notícias produzidas por e para assessorias de comunicação. 

 Entre o abolir por completo o contato com o que se produz nas assessorias de 

imprensa e ignorar a discussão, reside a possibilidade de se encontrar um meio-termo. 

Mesmo com o entorno ‘sedutor’ e pretensamente facilitador de rotinas das assessorias e 

seus releases elaborados no formato dirigido às necessidades e especificidades de cada 

jornal.  

 Mas  o que seria um ponto de equilíbrio estabelecido em torno da relação que o 

jornalista terá com assessorias de imprensa? Como acreditamos que o olhar por sobre essa 

variável – embates éticos no contato com assessores e releases -, até pelo fato de ser muito 

recorrente,  pode trazer muitas contribuições para a deontologia jornalística, propomos a 

definição de critérios  de norteamento dessa relação. Elencamos, então, os principais 

pontos passíveis a questionamentos éticos no trato entre jornalistas e assessores. As 

questões têm como base tanto um levantamento realizado por Taparello et al (1999): 
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1) Envio de presentes 

2) Tentativas forçadas de intimidade 

3) Ligações em momentos inoportunos 

4) Pressão por publicação 

5) Uso de releases como fonte, desconfiança da veracidade das informações 

6) Proposta de troca de favores 

7 Dificultar o acesso às fontes, omissão de informações e obstrução de pautas 

Quadro 2 – Questões éticas no trato entre jornalistas e assessores de imprensa, com base     
em levantamento realizado por Tarelli et al (1999). 

  

Tendo essas situações cotidianas como ponto de partida, podem-se analisar as 

possibilidades aventadas pela deontologia para 'solução' desses impasses de ordem da 

práxis do jornalismo. Como embasamento para essas orientações, o jornalista conta com 

documentos a exemplo do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o Código de Ética 

da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Declaração de Direitos e 

Deveres dos Jornalistas (Europa) e o Código de Ética da Sociedade dos Jornalistas 

Profissionais (SPJ, EUA).  

          Em relação ao envio de presentes, é prática comum e, em muitos veículos, até aceita 

sem maiores reservas. A verba para a compra e distribuição de mercadorias e até benesses 

mais vultosas (como viagens, almoços, passagens aéreas etc) a profissionais de veículos de 

comunicação já consta do orçamento de boa parte das assessorias de imprensa.  

 Do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros não consta um item específico ao 

recebimento de presentes, embora exista o alerta para que os profissionais não participem 

de matérias realizadas com o intuito de ganhos econômicos, conforme ressaltamos 

anteriormente. A Declaração dos Direitos e Deveres dos Jornalistas também não cita 

diretamente a questão dos jabás47, mas destaca, na seção de Deveres, que o jornalista deve 

“abster-se do plágio, da calúnia difamação, e acusações infundadas, bem como de receber 

qualquer benefício em razão da publicação ou omissão de uma informação” 

(DECLARAÇÃO, 1971, documento eletrônico). 

            Apesar do fato de que aceitar um presente não signifique necessariamente o mesmo 

que receber um benefício em troca de publicação, pode-se visualizar a questão sob a ótica 

da benesse de que trata a declaração. Nesse caso, a situação não repousa apenas sobre as 

bases deontológicas, mas também diz respeito a aspectos de conduta pessoal ou moral. 

                                                 
47 No jargão jornalístico, ‘jabás’ são presentes enviados a jornalistas ou, nos casos mais extremados, suborno.  
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            Para Vázquez (2003, p.17), o problema que se refere a uma situação concreta 

específica é de ordem “prático-moral e não teórico-ético”. Já que a definição do que é bom 

é que seria uma questão geral, de competência da ética. Assim, a decisão sobre receber ou 

não presentes, já que não está explicitada nos códigos mencionados e nem sempre figura 

nas orientações das empresas jornalísticas (embora algumas proíbam a prática), pode se 

tornar uma questão de natureza moral e, assim, própria a cada jornalista.  

           Dentre os documentos, o Código de Ética dos Jornalistas Profissionais (EUA) é o 

único a ser explícito quanto ao tema, dedicando-se a condenar a prática do recebimento de 

presentes no terceiro item referente à seção “Agir com Independência”: “Jornalistas devem 

(...) recusar presentes, favores, pagamentos, viagens gratuitas e tratamento especial,  evite 

segundos empregos, envolvimento político, prestação de serviços públicos ou em 

organizações, que possam comprometer a integridade jornalística” (SPJ, informação 

eletrônica, tradução nossa48).  

          Já as tentativas forçadas de intimidade podem ser visualizadas quando assessores 

que, quer por característica pessoal, quer por interesse em estreitar relações com vistas a 

uma maior facilidade de inserção de suas pautas nos veículos, tendem a forçar 

aproximações, ‘quebrar’ a etiqueta profissional e tratar com intimidade jornalistas 

conhecidos. 

  Apesar de os códigos de jornalistas também não mencionarem diretamente o 

‘assédio’ por parte de assessores de imprensa e profissionais de marketing, é no Código de 

Ética da Associação Brasileira de Agências de Comunicação (ABRACOM) que o tema é 

diretamente referido.  

 O documento veda aos assessores “praticar formas de abordagem dos jornalistas 

que comprometam a imagem das agências” (ABRACOM, 2007, documento eletrônico). 

Dessa forma, caso o jornalista se sinta incomodado ou não aceite determinadas formas de 

intimidade e aproximações, poderia recorrer ao documento.    

         Um dos entraves identificados na relação assessores e repórteres são as ligações em 

momentos inoportunos. Os follow-ups49 são prática comum das assessorias, e embora os 

profissionais mais experientes e organizados costumem fazer os telefonemas em horários 

mais calmos nas redações, não é incomum eles ocorrerem nos momentos de fechamento de 
                                                 
48 “Refuse gifts, favors, fees, free travel and special treatment, and shun secondary employment, political 
involvement, public office and service in community organizations if they compromise journalistic integrity.” 
49 Acompanhamento da sugestão de pauta/release. Geralmente, telefonando para o jornalista para confirmar o 
recebimento de informações, saber se há a necessidade de mais dados ou mesmo com o objetivo de saber se o 
material será aproveitado. 
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edição ou reuniões.  

 No caso de o jornalista se sentir incomodado com a abordagem telefônica, não há 

qualquer menção nos códigos. De toda forma, deixar claro o método de trabalho também 

poderia reduzir situações de intromissão, como estabelecer horários de atendimento – 

mesmo entendendo que a rigidez de horários, no ambiente jornalístico, necessite de 

constantes adaptações e concessões, pela própria natureza de imprevisibilidade inerente à 

prática periodística. 

            A respeito da pressão por publicação, todos os três códigos e a declaração de 

deveres e direitos condenam quaisquer formas de coação à atuação do jornalista. O da 

Abracom indica, logo no primeiro item relativo às condutas no trato com a imprensa, que é 

vedado aos associado “admitir práticas ilícitas que possam levar a corromper ou a 

comprometer a integridade dos canais de comunicação ou o exercício da profissão do 

jornalista, incluindo a pressão e a compensação aos profissionais.” (ABRACOM, 2007, 

documento eletrônico). 

          A Declaração de Direitos e Deveres indica que os jornalistas devem repudiar formas 

de pressão de quaisquer espécies, orientando que recebam ordens unicamente vindas dos 

chefes (DECLARAÇÃO, 1971, documento eletrônico). O código norte-americano 

normatiza que os profissionais da imprensa devem “negar tratamento diferenciado a 

anunciantes e interesses especiais e resistir à pressão para influenciar a cobertura noticiosa” 

(SOCIETY OF PROFESSIONAL JOURNALISTS, 1997, documento eletrônico). Entre os 

códigos, o documento da Federação dos Jornalistas do Brasil é o único a não citar a 

questão das pressões que podem ser exercidas por assessorias e anunciantes ao trabalho 

dos jornalistas.   

 Já o uso do release como fonte de informação não tem menção explícita nos 

documentos. Apesar de os três códigos referidos terem recebidos versões contemporâneas 

– o Código norte-americano teve a sua primeira publicação em 1926, mas recebeu ao 

menos quatro atualizações, sendo a última em 1996), e apenas a Declaração de Direitos e 

Deveres ser o texto com última versão mais antiga,  de 1976) - nenhum deles cita a 

expressão. As orientações que mais se aproximam figuram em torno do terreno 

publicitário, de se estabelecer uma distinção clara entre o que é veiculação jornalística e o 

que é fruto de estratégias publicitárias.  

          A declaração europeia, embora não mencione a expressão release ou congêneres, 

como nenhum dos documentos analisados, considera que é dever do jornalista não associar 
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a profissão de jornalista ao trabalho de um publicitário e profissionais do marketing.  

 O código dos jornalistas brasileiros indica que o profissional deve “informar 

claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou decorrem de 

patrocínios ou promoções” (FENAJ, 2007, documento eletrônico).  E só entra no mérito 

quando dispõe que os jornalistas não podem fazer cobertura jornalística sobre as 

organizações para as quais trabalhe como assessor e nem usem o veículo de comunicação 

para defender interesses dessas mesmas instituições. 

        Pode-se estender a orientação do código a que “ressalvadas as especificidades das 

assessorias de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de 

pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística” (FENAJ, 2007, 

documento eletrônico) para inferir que o uso de releases como fonte única de informação é 

considerado um desvio ético na produção noticiosa. 

        O código das agências de comunicação recomenda que os associados não trabalhem, 

concomitantemente, em veículos de imprensa e em assessorias. Quanto ao release, apesar 

de também não citá-lo nominalmente, refere-se à veracidade das informações transmitidas 

à imprensa, vedando aos assessores “disseminar informações falsas, enganosas ou que não 

possam ser comprovadas por meio de fatos conhecidos e demonstráveis” (ABRACOM, 

2007, documento eletrônico). 

  O código de conduta ética norte-americano também não vislumbra de modo direto 

o uso de releases nos veículos, mas afirma que é dever do jornalista deve “checar a 

precisão das informações de todas as fontes e ter preocupação em evitar o erro 

involuntário”. Assim como o correspondente brasileiro, também orienta que se deve fazer 

uma separação entre notícias e publicidade, e evitar “híbridos que embaçam a linha entre 

os dois” (SOCIETY OF PROFESSIONAL JOURNALISTS, 1997, documento eletrônico, 

tradução nossa)50. Próxima à descrição de Marshall (2003, p.41) de “informação- 

publicidade”, propagandas que “chegam a ‘pular o muro’ e invadir o território da 

informação, provocando uma forma mestiça de comunicação”. 

          Todos os documentos são veementes na condenação de relações de compadrio e 

troca de favores entre jornalistas e assessores/profissionais de marketing. Em seu Capítulo 

III – sobre a responsabilidade profissional -, artigo 11º, versículo I, o Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros afirma que o jornalista não pode divulgar informações “visando o 

interesse pessoal e buscando vantagem econômica (FENAJ, 2007, documento eletrônico). 

                                                 
50 “Distinguish news from advertising and shun hybrids that blur the lines between the two”. 
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Bem como encerra o Capítulo II, acerca da conduta profissional, determinando que o 

jornalista não pode se valer de sua condição trazida pela profissão para obter algum tipo de 

vantagem de cunho pessoal.  

          A declaração europeia determina que é dever dos profissionais “abster-se de (...) 

receber qualquer benefício em razão da publicação ou da omissão de uma informação”  

(referencia, informação eletrônica). O código dos EUA se refere ao ‘comércio’ de 

informações entre repórteres e fontes, não indicando nominalmente os assessores,  mas 

orienta que os jornalistas devem ter “cautela com as fontes que oferecem informação em 

troca de favores ou dinheiro e evitar fazer ofertas por notícias” (SOCIETY OF 

PROFESSIONAL JOURNALISTS, 1997, documento eletrônico, tradução nossa).51  

 O código das agências de comunicação veda aos associados “práticas ilícitas (...), 

incluindo a pressão e a compensação aos profissionais” (ABRACOM, 2007, documento 

eletrônico), bem como traz como um de seus preceitos de conduta com os clientes o de não 

utilizar informações estratégicas “em benefício próprio ou como forma de barganhar 

vantagens ou benefícios pessoais ou empresariais”.  

            A questão do dificultar o acesso às fontes, omissão de informações e obstrução de 

pautas -  por se aproximar à liberdade de atuação da imprensa - , está presente nos quatro 

documentos, mesmo que de forma genérica. Com exceção do código de condutas das 

agências (ABRACOM, 2007, documento eletrônico) - que preceitua ao assessor “guardar 

sigilo das informações que forem confiadas às agências em função do trabalho e não 

revelar assuntos que possam ser lesivos ao seu cliente, a não ser quando se tratar de 

delitos”, deixando claro que o compromisso maior do profissional é, naturalmente, com o 

cliente, e não em relação aos veículos de comunicação -, os três códigos são contrários às 

dificuldades impostas ao trabalho de apuração de informações. 

 A declaração de direitos e deveres defende que, pelo fato de os jornalistas 

reivindicarem “livre acesso a todas as fontes de informação  e o direito de investigar 

livremente todos os fatos” que sejam condicionantes da vida pública,  a obstrução de 

informações não pode ocorrer porque: “o segredo dos negócios públicos ou privados não 

pode, nesse caso, condicionar a prática jornalística a não ser em virtude de situações de 

exceção claramente definidas” (CORNU, 1988, p.). 

 Tendo como base o acesso à informação como direito, o código brasileiro 

determina que os jornalistas do País não podem admitir que haja impedimento no processo 

                                                 
51  “Be wary of sources offering information for favors or money; avoid bidding for news.” 
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e, ainda, que “a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação 

de censura a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser 

denunciadas à comissão de ética competente” (FENAJ, 2007, documento eletrônico).  

 O documento dos jornalistas norte-americanos não trata, em suas orientações de 

conduta ética, dos empecilhos impostos à apuração de informações. Contudo, saliente-se 

que a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos já garante a liberdade de 

expressão e da imprensa, lei que é constantemente levantada quando de questões de 

censura e obstrução de informações aos veículos de comunicação daquele país. 

            Uma vez postas as orientações acerca do comportamento ético de jornalistas, com 

base e situações cotidianas no trato com as assessorias de comunicação, vale ressaltar que 

os códigos e a declaração – cada um a sua maneira -, trazem em comum dois pressupostos: 

 

1) Jornalistas são responsáveis pelas informações que divulgam 

2) O papel da conduta pessoal, ainda mais do que preceitos e regras ditados por códigos, é 

termômetro norteador da conduta em casos de dilemas éticos 

 

         Ambos os pressupostos são balizados, nos três documentos (à exceção do Código de 

Ética da Abracom, restrito, naturalmente à conduta de assessores), através dos seguintes 

excertos: 

A responsabilidade dos jornalistas frente ao público precede qualquer 
outra responsabilidade” (DECLARAÇÃO, 1971, documento eletrônico) 
 
A missão da informação comporta necessidades limites que os próprios 
jornalistas assumem espontaneamente” (DECLARAÇÃO, 1971, 
documento eletrônico) 
 
Os jornalistas são responsáveis perante os seus leitores, ouvintes, 
telespectadores e uns aos outros. (SOCIETY OF PROFESSIONAL 
JOURNALISTS, 1998, documento eletrônico, tradução nossa)52  
 
Jornalistas conscientes de todas as mídias e especialidades empenham-se 
em servir ao público com rigor e honestidade (SOCIETY OF 
PROFESSIONAL JOURNALISTS, 1998, documento eletrônico, 
tradução nossa)53 
 
 
 
 

                                                 
52 Journalists are accountable to their readers, listeners, viewers and each other 
53 Conscientious journalists from all media and specialties strive to serve the public with thoroughness and 
honesty 
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O jornalista é responsável por toda informação que divulga, desde que 
seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a 
responsabilidade pela alteração será de seu autor (FENAJ, 2007, 
documento eletrônico) 
 
A cláusula da consciência é um direito do jornalista, podendo o 
profissional se recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os 
princípios deste Código de Ética ou que agridam as suas convicções. 
(FENAJ, 2007, documento eletrônico) 
 

               

 Dessa maneira, extrai-se dos textos dos documentos a concepção de que a 

responsabilidade ante a informação e ao trabalho jornalístico é indissociável dos preceitos 

deontológicos tanto quanto das consciências individuais dos jornalistas. Portanto, o papel e 

os posicionamentos pessoais e profissionais são balizadores e orientadores da condução 

ética do trabalho jornalístico, propiciando as ferramentas e ambiente necessários à 

realização do jornalismo possível. Daí a necessidade de sempre voltar à seara das 

discussões ético-morais nas questões acerca do jornalismo, lançando o olhar crítico aos 

dilemas trazidos pela práxis.  

    

 

3.2 Jornalistas e 'jornalismos' 

 

O jornalismo cordial, bem como uma de suas materializações, que é a substituição 

da apuração pelo release como analisado há pouco, seria não apenas um desvirtuamento de 

um jornalismo dito ‘ideal’, mas a transposição, para a práxis, de uma prática avessa ao que 

se tem convencionado por jornalismo. Prática essa que acaba por inviabilizar as atuações 

em vistas ao jornalismo possível. 

A ‘cordialidade’ impulsiona o exercício de um jornalismo que existe a partir e, 

principalmente, por conta dos constrangimentos inerentes ao meio: restrições temáticas, 

excesso de pautas e efetivo reduzidos, profusão de releases, dependência de discursos 

oficiais, entre outros.  

 Schudson (2003, p) vê que a notícia produzida contemporaneamente é o “resultado 

da interação entre jornalistas e parajornalistas”, expressão que ele cunha para classificar 

assessorias de imprensa, marketing e congêneres. Um ambiente propício, por assim dizer, 

para o desleixo com a informação, uma ‘falha’ no método que o ‘jornalismo ideal’ 

pressupõe.  
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 É, naturalmente, muito vasta a bibliografia a respeito do jornalismo, assim como é 

extensa a lista de definições do jornalista, quer sejam realizadas por estudiosos ou 

‘praticantes’ da atividade54. 

 Nas classificações do profissional da notícia, pode-se elencar um igualmente vasto 

número de categorias, mas é possível agrupá-las em pelo menos quatro classes básicas – 

caracterizações que nos dispomos a organizar a seguir. 

A primeira, e mais comum, é a definição do jornalista ‘ideal’, que cumpre um papel 

social dentro da sua atividade, de compromisso com a cidadania (KOVACK; 

ROSENSTIEL, 2003).  

 A segunda, também costumeira, traz uma visão mais negativa, geralmente 

referenciada em desvios deontológicos e/ou pela supressão de antigas características da 

profissão – como o viés social –, por conta de uma lógica de trabalho “que mal deixa 

entrever os sinais do que se convencionou chamar no passado de ‘jornalismo’” 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 31).  

 Uma terceira ressalta o jornalista como produto e disseminador ideológico das 

indústrias culturais e, por isso mesmo, refém absoluto das estratégias do sistema político-

econômico no qual é inserido. Um verdadeiro “aparelho ideológico do sistema, que 

trabalha essencialmente para manter o equilíbrio e a ordem do sistema” (MARSHALL, 

2001, p.19). 

Por fim, há a classificação do repórter que o situa num lócus de entremeio, na linha 

demarcatória entre o ator social submetido e constrangido às regras do jogo empresarial e 

o profissional que encontra algumas brechas, fissuras (MORETZSOHN, 2007) através das 

quais consegue realizar um jornalismo com finalidade crítica. Justamente a definição que 

entendemos por jornalismo possível. 

            Nessa linha, Pena (2005) destaca a possibilidade de existência de um jornalismo 

que, apesar de ser desenvolvido numa lógica produtiva tradicional (com constrangimentos 

e restrições), encontra brechas de atuação através de enfoques fora do comum, por 

intermédio de entrelinhas  e discursos  não-verbais como estratégia.  

            Inegavelmente, essas quatro grandes classes de definição do jornalista são de 

natureza empírica, notadamente marcadas pelo senso comum - embora corroboradas pelo 

estado da arte dos estudos e teorias do jornalismo -, conforme exemplificado nos trechos 

                                                 
54  Ver Balzac (2004), Noblat (2004), Travancas (1993), Lobato (2005), Marcondes Filho (2002), Traquina 
(2004), Ribeiro (1994), Neveu (2006), Silva (2000), dentre tantos outros. 
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anteriores -, mas que se prestam a um panorama introdutório das representações do campo. 

Abaixo, segue quadro com a delimitação das quatro categorizações: 

 

Tipo 1 Jornalista ideal 

Tipo 2 Jornalista antiético 

Tipo 3 Jornalista refém do sistema 

Tipo 4 Jornalista de entremeio 

 
Quadro 3: Classificação generalista do profissional do jornalismo, com base em definições de 
autores como Kovack e Rosenstiel (2003), Marcondes Filho (2000), Moretzsohn (2007) e Pena 
(2005). 

 

Traquina (2004) lembra que o jornalismo e, por conseguinte, os jornalistas, têm 

historicamente ocupado um espaço de escala pouco privilegiada nas esferas das profissões.              

O autor também define que esse grupo profissional como aquele que “criou técnicas 

específicas e novos formatos, tornando-se ‘agentes especializados’ que reivindicam um 

‘monopólio de saber’ (TRAQUINA, 2004, p.92). 

 Essa visão do caráter por vezes ‘marginal’ da profissão, imbuída de um viés 

pejorativo, é reiterada por autores como Kunczik (2001, p.38), para quem não é possível 

uma definição clara do jornalismo como profissão “porque não existe, por exemplo, uma 

definição clara da clientela há jornalistas (…) que só se interessam especificamente por sua 

ambição pessoal e consideram e tratam o público como crédulos simplistas”.  

O pessimismo ante o futuro do jornalistas também é cristalizado pela expressão 

“cemitério de carreiras abortadas”, que Marcondes Filho (2000, p.55) utiliza para 

denominar as incertezas e dificuldades da carreira. Balzac, ele próprio tendo exercido a 

função de jornalista e crítico voraz da atividade, se dedicou a escrever um livro (Les 

Journalistes, publicado originalmente em 1843) no qual disseca, com muita acidez, a 

‘fauna’ de jornalistas existente na Paris de meados do século 19.  

É dele o já lendário axioma: “se a imprensa não existisse, seria preciso não 

inventá-la” (BALZAC, 2004, p.166).  Descreve dois grandes gêneros de jornalistas, aos 

quais ele ironicamente batiza de “Ordem Gendelettre”55, formados por nada menos do que 

outros 12 subgêneros, além de 24 variedades, conforme quadro que dispomos abaixo, 

baseado em sua categorização: 
                                                 
55 Aqui, Balzac faz uma ironia associando à expressão Gendarme (literalmente, gente das armas, ou 
Exército). A Gendelettre seriam as pessoas ligadas às letras, ao jornalismo. 
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Primeiro Gênero: o Publicista Segundo Gênero: o Crítico 

Subgênero: O Jornalista 

Variedades 

O marquês de Tuffière 

O Tenor 

O Fabricante de artigos de fundo 

O Mestre-Jacques 

Os Camarilhistas 
 

Subgênero: O Crítico da Nobreza Antiga 

Variedades 

O Universitário 

O Mundano 

Subgênero: O Jovem Crítico Louro 

O Negador 

O Farsante 

O Incensador 
 

Subgênero: O Homem de Estado 

Variedades 

O Homem político 

O Agregado 

O Agregado desligado 

O Político de brochuras 
 

Subgênero: O Grande Crítico 

Variedades 

 

O Executor de altas obras 

O Eufuísta 
 

Subgênero: O Panfletário Subgênero: O Folhetinista 

Subgênero: Nadólogo Subgênero: Os Pequenos Jornalistas 

Variedades 

O Bravo 

O Embusteiro 

O Pescador 

O Anônimo 

O Guerrilheiro 
 

Subgênero: O Publicista de Carteira  

Subgênero: O Escritor Monobíblia  

Subgênero: O Tradutor  

Subgênero: O Autor com Convicções 

Variedades 

O Profeta 

O Incrédulo 

O Sectário 
 

 

Quadro 4 – Ordem Gendelettre (fonte: BALZAC, 2006, p. 167).  

 Apesar do fosso de mais de um século e meio separando as classificações 

balzaquianas dos jornalistas e o contexto atual, é interessante destacar como algumas 

representações permanecem similares. Como na conceituação do gênero do crítico, na qual 
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Balzac (2006, p.91) se utiliza de uma crença que ainda permeia as discussões 

contemporâneas: “Os caracteres gerais do crítico são essencialmente notáveis, neste 

sentido de que existe em todo o crítico um autor impotente”.  

             Na descrição do primeiro gênero do profissional do jornalismo, o autor se utiliza 

de dois estereótipos que não caíram em desuso com a passagem das décadas: o viés de 

‘advogado’ da coisa pública e do sensacionalismo/formador de mitos e mentiras, conforme 

destacado pela seguinte passagem: 

Publicista, este nome outrora atribuído aos grandes escritores (...), 
tornou-se o de todos os escrevinhadores que fazem (grifo do autor)  
política. (...) Se alguma espinha aparece na superfície do corpo político, o 
Publicista a coça, a desdobra, a faz sangrar e tira dela um livro que, quase 
sempre, é uma mistificação (BALZAC, 2006, p.31) 

 

 Outro tema recorrente às classificações e definições jornalísticas é o fator da rotina 

estressante, do estar “sempre alerta” (RIBEIRO, 1994). Essa imagem é ratificada por 

Travancas (1993, p.32) ao descrever a sobrecarga de trabalho dos jornalistas e ressaltar 

que, em consequência da tensão nas redações, as doenças que aparecem com maior 

frequência entre os jornalistas sejam “úlceras, cardiopatias e outras ligadas ao alto 

consumo de álcool”.  

             Marques de Melo (2003, p.15), em contrapartida, apesar de reconhecer uma série 

de desilusões e crises pelas quais a profissão tem passado, afirma que o jornalismo 

brasileiro tem mantido “uma personalidade própria, ampliando suas relações com outras 

sociedades e culturas, mas preservando modos singulares de expressão informativa e de 

organização do trabalho jornalístico”. N’outro momento, defende (MARQUES de MELO, 

2009) que a identidade do jornalista acaba sendo formada tanto na práxis quanto nas 

teorizações em torno do tema capitaneadas pela Academia. 

 O caráter paradoxal existente nas definições do jornalista, que Ribeiro (1994, 

p.165) classifica como “identidade profissional e pessoal contraditória”, percebido ao se 

visualizar, num mesmo texto/discurso, a paixão pelo ofício aliada à descrição de rotinas 

massacrantes, parece refletir as dualidades que esse grupo profissional enfrenta, de fato, no 

exercício cotidiano da atividade. 

  A respeito da paixão pelo métier, Neveu (2006, p.37) ressalta que as imagens da 

“‘atualidade como droga’ para o jornalista ‘viciado no acontecimento’ não são impróprias para 

descrever essa dimensão emocional, a descarga de adrenalina que acompanha a exaltação de 

ter um furo, de estar no camarote para cobrir um momento importante da vida social”. 
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           Os dualismos encontrados nas descrições da profissão certamente têm raízes nos 

binômios negócio x serviço, economia x ideologia, apontados por Traquina (2004, p.24) 

como os dominantes no campo jornalístico, associados às visões mais recorrentes acerca da 

atividade. 

 Comuns, ainda, também são as descrições acerca das diferenças que regem essas 

duas vertentes do jornalismo, que têm afastado tão veementemente essas duas pontas, com 

valorações que vão do ‘jornalismo ideal’ – o da busca pela verdade e imparcialidade – ao 

‘não-jornalismo’, aquele com vistas únicas à propagação de notícias de interesse dos 

proprietários e de instituições e governos parceiros. 

Aparte os maniqueísmos, as características ou efeitos desses dois tipos jornalísticos 

também têm sido alvo de discussões acadêmicas frequentes. Decerto não é de todo recente 

a discussão em torno da paulatina exterminação das grandes reportagens, da investigação 

exaustiva, na imprensa mainstream (WOLFE, 2005; KUNCZIK, 2001; PEREIRA 

JÚNIOR, 2006; EBLAK, 2006) –, o que seria um exemplo extremado de ‘falhas’ no fazer 

jornalístico.   

Cornu (1998) se refere a “negligências na verificação da informação” para discorrer 

sobre uma das faltas encontradas no jornalismo realizado sem maiores preocupações de 

natureza ético-deontológica. Meyer (2007, p.11) preconiza que “o jornalismo está em 

apuros” por ausência de qualidade.   

Neveu (2006) lembra que, na década de 20 do século passado, boa parte do 

noticiário era formado por informações oriundas de assessorias de imprensa, característica 

que demonstra um afastamento do processo de apuração – numa aproximação entre o 

jornalismo atual com o desenvolvido no século anterior.  

A considerada primeira tese doutoral sobre o jornalismo, apresentada em 1690, na 

Alemanha, por Tobias Peucer, considerava o que ele chamava de “relatos jornalísticos” 

como uma forma confusa da fazer história (PEUCER, 2004). História, como ele atestava 

no parágrafo de abertura do breve trabalho (30 parágrafos apenas, em contraste com os 

compêndios atuais), que seria aquilo que mais satisfaz a alma humana, “seja qual for a 

maneira como tenha sido escrita” (PEUCER, 2004, p.15).  

Já à época, contrariando visões mais românticas acerca do jornalismo, o autor 

apontava que a “curiosidade humana e a busca pelo lucro” (PEUCER, 2004, p.18) eram as 

causas do surgimento dos jornais periódicos, e que “coisas de pouca importância” 

(PEUCER, 2004, p.23) se constituíam a principal matéria-prima de alguns jornais. 
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Considerado um dos precursores da teoria do jornalismo, Peucer, no entanto, apesar de não 

comparar a importância da imprensa periódica com o papel da História para a sociedade, 

conseguia vislumbrar que “não se pode negar que haja neles alguma utilidade que afeta a 

vida tanto privada como pública dos homens” (PEUCER, 2004, p.27). 

Bem como não é incomum observar ‘bolsões’ de peças noticiosas de matriz 

investigativa, mesmo que restritos a veículos mais capitalizados, a livros-reportagem ou 

mesmo a jornais que encontram nos prêmios jornalísticos uma chancela que os diferencia 

dos concorrentes – e, para isso, o investimento nas matérias especiais e elaboradas se torna 

inevitável.  

Dessa forma, ‘deslizes’ e desvirtuamentos’ da atividade jornalística – e, em menor 

escala, exemplos de iniciativas positivas e exitosas – têm sido extensamente descritos na 

Academia e na literatura acerca da profissão. Descrições que tomam por base, 

inevitavelmente, a noção de um jornalismo em ‘estado puro’, o grau zero para efeito 

comparativo. 

 

3.2.1 Entre o jornalismo ideal e o não jornalismo: teoria e práxis 

 

 Tomando como referência as quatro descrições dos jornalistas dispostas no 

Quadro 3 (Tipo 1: Jornalista ideal; Tipo 1: Jornalista antiético; Tipo 3: Jornalista refém do 

sistema; Tipo 4: Jornalista de entremeio), podemos associá-las também a quatro definições 

de ‘modos de fazer’ jornalísticos. O jornalista ideal se associa à instância do Jornalismo 

Ideal. O de entremeio, à ideia de um Jornalismo Possível. O jornalista refém do sistema 

poderia ser ligado ao Jornalismo Cordial, porquanto o antiético teria por ‘modelo’ o que 

podemos convencionar pela categoria de Não-Jornalismo.  

 Lancemo-nos agora à descrição das relações prováveis travadas entre essas 

quatro classificações, tendo como parâmetro a noção de que as instâncias do Jornalismo 

Ideal e a do Não Jornalismo pertencem ao domínio do hipotético. 

 Partamos do pressuposto que este jornalismo dito ideal, o do campo das ideias, o 

desideratum do mundo jornalístico, repousa sobre bases universais como a imparcialidade, 

a objetividade e a busca pela verdade. 

 A aproximação do jornalismo ideal com o mundo da práxis poderia ser descrita 

como a transposição do ‘tipo ideal’ jornalístico para o mundo da ‘realidade’, no qual a 

atividade jornalística é realizada apesar da série de restrições, constrangimentos, 
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parcialidades e subjetividades presentes no cotidiano. 

  Esse jornalismo, que caracterizamos por Possível, é também condicionado por 

fatores muito particulares – com destaque para o papel do próprio repórter como ator desse 

processo e do método de apuração como espinha dorsal. 

  Se tomarmos como parâmetro inicial o Jornalismo Ideal, levando em 

consideração que é uma proposição restrita à esfera da teoria, uma situação a ser 

alcançada, podemos associar o Jornalismo Possível como uma tentativa de aproximar os 

ideais jornalísticos às condições factíveis do mundo da práxis. Assim, o Jornalismo 

Possível não se configura como o ‘ideal’, porque utópico, mas que se aproxima das bases 

prescritas pela atividade em caráter de modelo. 

 De maneira similar, podemos traçar um paralelo entre o jornalismo cordial e 

categorização do Não-Jornalismo.  Não que a ‘cordialização’ jornalística tenha por 

finalidade chegar ao avesso da profissão – particularmente, a própria configuração do 

‘fenômeno’ da burocratização dá mostras de que há muito pouco ou quase nada de 

intencionalidade em sua expressão. 

 A impossibilidade da realização do jornalismo num entorno não-favorável como 

o contemporâneo, com a sugestão de alguns autores56 para a paulatina extinção da atividade 

ou mesmo sua substituição para formatos mais próprios à publicidade, leva a que 

consideremos uma quarta instância: a de um Não-Jornalismo. Um conjunto de fatores e 

contextos que levariam à produção de uma atividade que pode se parecer com a jornalística 

na forma, mas não no conteúdo e propósito.  

 Assim, antes de se aproximar a um lócus ocupado por uma ausência completa dos 

preceitos e características do jornalismo, o qual caracterizamos aqui como Não-Jornalismo, 

o jornalismo cordial parece mais com um movimento (não intencional) de afastamento de 

um suposto jornalismo ideal do que uma tentativa de aproximação com um antijornalismo.  

 Ressalve-se, ainda, que enquanto o Jornalismo Ideal e o Não-Jornalismo apenas 

se sustentam numa abordagem hipotética e de suposições (esfera da teoria), tanto o 

Jornalismo Possível quanto o Jornalismo Cordial têm por base a realidade prática do 

trabalho.  

Essas relações entre modos diversos de se compreender e fazer jornalismo podem 

ser melhor visualizadas conforme o esquema a seguir: 

  

                                                 
56 Arbex Jr (2001), Marcondes Filho (2000), Silva (2000), Meyer (2007), Martínez Albertos (1998). 
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Figura 5  - Associações entre os ‘tipos’ jornalísticos e suas relações com as esferas da teoria 
e da práxis 
 

 

Tendo como propósito observar, na instância da práxis, como a apuração tem sido 

desenvolvida e o espaço que tem ocupado na produção de notícias, partindo como hipótese 

inicial a ideia de que a investigação ocorre nos espaços autônomos de atuação do repórter, 

apresentaremos, no capítulo seguinte, apontamentos e reflexões advindas do trabalho de 

observação da rotina de repórteres.  

 

Jornalismo ideal 

Jornalismo possível Jornalismo cordial 

Não-jornalismo 

Esfera da teoria 

Esfera da práxis 
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4. Um olhar de observador: quatro repórteres e suas rotinas 

 

 Após apresentar questões referentes à ausência de investigação no jornalismo, 

capitaneada pelo que optamos por chamar de 'jornalismo cordial', este capítulo se pretende a 

apresentar apontamentos e reflexões realizadas a partir do acompanhamento da rotina de 

quatro repórteres do Diario de Pernambuco, o mais antigo jornal da América Latina em 

circulação ininterrupta, que ao final do processo de acompanhamento completou 185 anos de 

fundação. 

 A observação foi realizada, entre intervalos, no período de agosto de 2009 a novembro 

de 2010. O objetivo do trabalho etnográfico foi tentar identificar e compreender melhor as 

relações, negociações, limitações e decisões diárias de profissionais que trabalham sob a 

pressão do tempo, do papel e das restrições inerentes ao fazer jornalístico.  

 A observação principiou com a hipótese de que a investigação, ou o jornalismo 

possível, ocorre nas brechas de autonomia relativa do repórter. A metodologia e sistemática do 

trabalho foram explicitadas na Introdução desta tese, mais especificamente no item sob a 

rubrica de Apontamentos Teórico-Metodológicos. 

    

            4.1 As repórteres 

 

 A escolha das repórteres a serem acompanhados foi realizada mediante critérios 

definidos pela direção do jornal, que, basicamente, consistiam em fatores como a 

disponibilidade, autorização do editor e anuência por parte do jornalista. Dessa forma, foi de 

forma aleatória e não intencional que as quatro profissionais observadas fossem do sexo 

feminino. 

De modo que as jornalistas se sentissem um pouco menos constrangidas ao serem 

acompanhadas e entrevistadas durante a pesquisa, adotou-se a o formato de identificação 

apenas através de uma numeração, sem menção a nomes ou idade.  

Ainda que seus colegas e chefes soubessem que elas participavam do trabalho, o uso 

do pseudônimo ao menos garantiria o anonimato quando da publicação da tese. Assim,  elas 

estão identificadas como Repórter 1, Repórter 2, Repórter 3 e Repórter 4, de acordo com a 

ordem cronológica em que foram observadas. 

De toda forma, todas concordaram em ter seus nomes divulgados e não se mostraram 

contrárias à veiculação de algumas informações acerca do trabalho e das rotinas – que, 
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certamente, poderiam vir a identificá-las. De todo modo, como não era o propósito do 

trabalho a identificação das profissionais, mantiveram-se os pseudônimos. 

 As repórteres 3 e 4, ao contrário da outra dupla, já eram conhecidas da pesquisadora.  

Para a tradição etnográfica, no entanto, o que poderia se configurar inicialmente como risco 

pode vir a se transformar em facilitador da pesquisa. Quandt (2008) é partidário, por exemplo, 

de que certas observações de rotinas jornalísticas só funcionam se o pesquisador conhecer 

muito bem ou mesmo fazer parte do contexto pesquisado. 

 Esse tipo de ‘intrusão’ no campo de observação é considerado pelo autor (QUANDT, 

2008, p.133) como, muitas vezes, a única maneira de se conseguir levantar informações claras 

sobre o trabalho dos repórteres, pois “alguns profissionais só são observáveis por outros 

profissionais57 (tradução nossa)”.  

 A Repórter 1 havia se formado há pouco menos de três anos e sido contratada pelo 

Diario de Pernambuco logo após o período de estágio. Pertencia ao quadro de repórteres de 

uma editoria de Cidades (no Diario, denominada de Vida Urbana) e atuava como setorista da 

área de saúde. Desde o primeiro contato, insistia em afirmar que o seu trabalho era baseado 

majoritariamente em apuração, chegando a informar, no segundo encontro, que seria um 

elemento “pouco interessante” na minha pesquisa, pois apurava “de modo muito tradicional, 

sem confiar em releases e em sites”. 

Não seria de todo difícil, conforme observaremos a seguir, de fazer a associação desta 

repórter com um dos mais recorrentes estereótipos da profissão, como afirma Travancas 

(2001, p. 5): “ o personagem do jornalista (...)  intimamente ligado ao papel e a função do 

policial, do investigador, associação frequente na representação do jornalista no cinema.”  

 A Repórter 2 também tinha pouco tempo de graduada, tendo sido igualmente integrada 

aos quadros do Diario de Pernambuco após um período de estágio. Ela fazia a cobertura dos 

setores de varejo, comércio e governo para a Editoria de Economia. Mostrou-se um pouco 

nervosa no primeiro dia de observação, apesar de sempre ter se apresentado bastante 

simpática e solícita à pesquisa. 

Anunciou, desde o início, acreditar que certamente não iria vir a contribuir 

positivamente com material e observações relevantes para a pesquisa, já que se utilizava 

bastante de telefone e e-mail para apurar. Ao contrário da Repórter 1, logo informou que a 

rotina do jornal a impedia de muitas saídas à rua. O segundo motivo apontado por ela para 

                                                 
57 Some professionals are only observable by other professionals. 
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dificultar a observação se dava em relação ao espaço físico: ela sentava-se num lugar próximo 

a uma parede, e não havia espaço algum para outra cadeira onde eu pudesse me sentar. 

 A Repórter 3 trabalhava há mais tempo no Diario de Pernambuco. Atuava na editoria 

cultural (intitulada Viver). Responsável pelos setores de gastronomia e artes cênicas, embora 

pudesse, vez por outra, realizar matérias de outros temas, a depender da necessidade. Os 

primeiros contatos fizeram crer se tratar do tipo de repórter que faz muitas anotações no 

caderno e perguntas a respeito de todos os detalhes acerca de uma pauta. Usava expressões 

como “me tire essa dúvida” e “por curiosidade” para começar os questionamentos. 

 Parecia dominar os seus setores, como deixava transparecer pelos comentários que 

tecia durante as entrevistas, mas não deixando de perguntar e anotar sempre. Poder-se ia dizer 

que adotava uma postura semelhante a de um estagiário ou iniciantes, mesmo com mais de 

uma década de formada. Isso por dois motivos: não se acanhava de perguntar, ao mesmo 

tempo em que, no jornal, ainda parecia fazer tarefas 'menores' e mais burocráticas. 

 A repórter 4 também atuava há vários anos no jornalismo, e se dedicava à época da 

observação à cobertura de setores específicos na Editoria de Economia. De maneira 

semelhante à Repórter 3, baseava suas apurações em entrevistas detalhadas, e apesar de 

nomeadamente fazer poucas pautas externas – numa média de uma ou duas por semana -, 

mostrou-se mais à vontade nas matérias ‘de rua’. Uma característica bastante peculiar que 

observamos era o tom de bastante descontração nas entrevistas, que lhe rendia tanto 

dissabores – como fontes incrédulas quanto à sua seriedade – quanto lhe proporcionava quase 

sempre as respostas e informações desejadas.  

 

4.2 O jornal 

 

          O Diario de Pernambuco58, ainda grafado sem o acento agudo, tal qual no início, foi 

fundado a 7 de novembro de 1825 como um simples diário de anúncios, no Recife. Estava 

localizado até o ano de 2005 num sobrado da Praça da Independência, no bairro central de 

Santo Antônio, local que passou a ser conhecido como Pracinha do Diário: 

                                                 
58 Sobre o detalhamento dos aspectos históricos do Diario de Pernambuco, consultar Carvalho (1908) e Mello 
(1985). 



 

Figura 6: Sede do Diario de Pernambuco

 Idealizado por Antonino José de Miranda Falcão, que havia sido impressor do 

Pernambucano (jornal de Frei Caneca, concebido para divulgar a Confederação do Equador), 

foi adquirido dez anos depois pelo comendador Manuel Figueiroa de Faria. Na década de 30, 

passou a ser incorporado aos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, permanecendo no 

do condomínio desde então. 

 Os primeiros momentos do jornal foram dedicados exclusivamente

comerciais. O Diario, que teve suas edições iniciais impressas em prelo de madeira, assim se 

apresentava em seu primeiro número:

Faltando nesta cidade assaz populosa um Diário de Anúncios, por meio do 
qual se facilitassem as transações, e se 
que a cada um em particular podem interessar, o administrador da Tipografia 
de Miranda & Companhia se propôs a publicar todos os dias da semana, 
exceto os domingos, o presente Diário no qual debaixo dos títulos de 
Compras 
Roubos
Afretamentos 
para o que tem convidado a todas as pessoas, q
outros quaisquer anúncios, ao levarem à mesma Tipografia que lhes serão 
impressos grátis, devendo ir assinados. (DIARIO DE PERNAMBUCO, 
1825).
 

          Atualmente, parte de um sistema de comunicação com rádio, emissora de TV 

está instalado no que está se consolidando como o pólo de comunicação de Pernambuco, o 

bairro de Santo Amaro, na zona norte da capital pernambucana. O novo prédio dos Diários 

Associados abriga todos os veículos do sistema, além da gráfica:

 

 
de Pernambuco até o ano de 2005. Fonte: CEDOC Diario de Pernambuco
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s primeiros momentos do jornal foram dedicados exclusivamente

, que teve suas edições iniciais impressas em prelo de madeira, assim se 

apresentava em seu primeiro número: 

Faltando nesta cidade assaz populosa um Diário de Anúncios, por meio do 
qual se facilitassem as transações, e se comunicassem ao público notícias, 
que a cada um em particular podem interessar, o administrador da Tipografia 
de Miranda & Companhia se propôs a publicar todos os dias da semana, 
exceto os domingos, o presente Diário no qual debaixo dos títulos de 
Compras – Vendas – Leilões – Aluguéis – Arrendamentos 
Roubos-Perdas - Achados – Fugidas e apreensões de escravos 
Afretamentos – Amas de leite, etc., tudo quanto disser respeito a tais artigos; 
para o que tem convidado a todas as pessoas, que houverem de fazer estes ou 
outros quaisquer anúncios, ao levarem à mesma Tipografia que lhes serão 
impressos grátis, devendo ir assinados. (DIARIO DE PERNAMBUCO, 
1825). 

Atualmente, parte de um sistema de comunicação com rádio, emissora de TV 

está instalado no que está se consolidando como o pólo de comunicação de Pernambuco, o 

bairro de Santo Amaro, na zona norte da capital pernambucana. O novo prédio dos Diários 

Associados abriga todos os veículos do sistema, além da gráfica: 
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Idealizado por Antonino José de Miranda Falcão, que havia sido impressor do Typhis 

(jornal de Frei Caneca, concebido para divulgar a Confederação do Equador), 

dez anos depois pelo comendador Manuel Figueiroa de Faria. Na década de 30, 

passou a ser incorporado aos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, permanecendo no 

s primeiros momentos do jornal foram dedicados exclusivamente aos boletins 

, que teve suas edições iniciais impressas em prelo de madeira, assim se 

Faltando nesta cidade assaz populosa um Diário de Anúncios, por meio do 
comunicassem ao público notícias, 

que a cada um em particular podem interessar, o administrador da Tipografia 
de Miranda & Companhia se propôs a publicar todos os dias da semana, 
exceto os domingos, o presente Diário no qual debaixo dos títulos de 

Arrendamentos – Aforamentos- 
Fugidas e apreensões de escravos – Viagens-

Amas de leite, etc., tudo quanto disser respeito a tais artigos; 
ue houverem de fazer estes ou 

outros quaisquer anúncios, ao levarem à mesma Tipografia que lhes serão 
impressos grátis, devendo ir assinados. (DIARIO DE PERNAMBUCO, 

Atualmente, parte de um sistema de comunicação com rádio, emissora de TV e portal, 

está instalado no que está se consolidando como o pólo de comunicação de Pernambuco, o 

bairro de Santo Amaro, na zona norte da capital pernambucana. O novo prédio dos Diários 
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Figura 7: Sede dos Diários Associados no Recife, bairro de Santo Amaro, em 2008. Fonte: Bruno 
Nogueira, sob licença Creative Commons. 
 

  A circulação diária é de 35 mil exemplares (a segunda maior do Estado); subindo para 

43 mil aos sábados e 52 mil aos domingos. Conta com uma equipe de 120 jornalistas na 

redação, além de prestadores de serviço. O preço de capa é de R$ 1,50 de segunda-feira a 

sábado, e R$ 3 aos domingos59. O público leitor é estimado em 390 mil pessoas, das quais 

50% pertencentes às classes AB, 35% com nível superior e 65% que fazem parte da 

população economicamente ativa60.   

             A redação é relativamente pequena em termos de espaço físico, e os repórteres 

trabalham todos num mesmo pavimento; com exceção da editoria de Fotografia, localizada 

em outro andar. Os computadores dos jornalistas não são, em maioria, dos modelos mais 

atuais; alguns monitores são antigos e pesados, e outra parte são de tela LCD. Há armários de 

metal, ao estilo dos existentes em faculdades e estádios de futebol, para os repórteres. O 

                                                 
59 Informações fornecidas pela diretoria do jornal, com dados referentes ao mês de outubro de 2010 
60 Estimativas oficiais dos Diários Associados, com base na pesquisa Ipsos Marplan, com dados de 2008.  
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aspecto da redação reforça o estereótipo em torno dos jornalistas: jornais e papeis empilhados, 

um certo ar de desorganização e telefones insistentes. 

  Com exceção da editoria geral e executiva, não há mesas para os repórteres, apenas 

'baias'. Não há uma divisão rígida ou mesmo estabelecida para as editorias, mas os espaços 

funcionam na lógica consuetudinária, e geralmente os jornalistas se sentam sempre nos 

mesmos lugares, todos próximos à editoria ao qual está vinculado. Geralmente, os 

profissionais ligados à mesma editoria se sentam na mesma fila de cadeiras, com algumas 

poucas exceções.  

 A respeito da divisão dos lugares dentro de uma redação, referindo-se mais 

especificamente ao The New York Times, Darnton (1995, p. 72) diz que “existem elementos 

estruturais no sistema hierárquico dentro da sala de redação, como é indicado pela sua 

disposição”. No caso do DP, a separação se dá apenas entre as salas da editoria geral e 

executiva e das salas menores de entrevista, que ficam apartadas da redação por um pequeno 

corredor: 

 

 
Figura 8: Redação do Diario de Pernambuco em 18 de agosto de 2008. Fonte: Bruno Nogueira, sob 
licença Creative Commons. 
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Figura 9: Corredor central da redação do Diario de Pernambuco, editoria de Vida Urbana. Fonte: 
Helena Caldas. 
 

 Para marcar os 185 anos de fundação, completados a 07 de novembro de 2010 

(portanto, ao final do trabalho de observação), o Diario passou por reformulação gráfica e 

lançou produtos associados, a exemplo de uma revista de comportamento (Aurora), versões 

do conteúdo para aplicativos móveis, tablets e e-readers. 

Também passou a circular com a veiculação de QR Codes61 na versão impressa. Ao 

fotografar a espécie de código de barras pelo telefone celular, a imagem passa a ser 

disponibilizada na tela do aparelho. Para a edição comemorativa, circulou com três cadernos 

3D, para serem lidos com óculos especiais.  A reforma gráfica trouxe mais espaço para 

imagens, em detrimento dos textos, que tiveram uma redução na mancha gráfica: 

 

 

 

 

                                                 
61  Um código de barras cujas imagens, quando decodificadas por um leitor, podem trazer informações, links, 
textos etc. 



 

 

 

 

 
Figura 19: Capa da edição do dia 07 de novembro de 2010 do 
comemoração aos 185 anos de fundação e com nova projeto gráfico. Fonte: 

 

 

 

: Capa da edição do dia 07 de novembro de 2010 do Diario de Pernambuco
comemoração aos 185 anos de fundação e com nova projeto gráfico. Fonte: Diario de Pernambuco

 

122 

 

Diario de Pernambuco, em 
Diario de Pernambuco. 
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4.3 Em 'campo' 

  

4.3.1 Categorizações 

 

 Durante a observação, ressaltamos, a partir dos registros do diário de campo62, 

situações, quer sejam destacas pela recorrência, quer pela excepcionalidade, que pudessem 

indicar não apenas o modo de trabalho das repórteres, mas também o tratamento dado à 

apuração ao longo do processo de notícias. Assim, dividimos as análises por blocos temáticos, 

de modo que a condução das discussões advindas dos registros pudesse ser a mais elucidativa 

possível.  A ideia foi agrupar todos os indicativos de processos e ações que levavam à 

realização do jornalismo possível. 

Nesta fase da tese, nos apoiamos na indicação de Breed (1980, p.15), retirada do seu 

trabalho de campo em jornais norte-americanos, para evitar o risco de extrair itens específicos 

e combiná-los com outros de diferentes contextos. Dessa forma, as divisões em categorias 

seguiram justificadas pela própria práxis e pelas reflexões advindas da observação, reforçadas 

pela literatura. Assim, os apontamentos da análise estão divididos nas seguintes temáticas: 

Negociações com o Tempo; Técnica e Cultura Jornalísticas Compartilhadas; Investigação 

como Preceito da Ética; Entraves à Investigação e As Fontes na Apuração. 

 Embora grande parte das questões estivessem intrinsecamente associadas umas às 

outras, essa separação por temas também veio a responder a uma necessidade da ordem da 

organização de informações e pensamento: a descrição e apresentação gerais e que seguissem 

a uma lógica meramente cronológica e separada por cada repórter, além de cansativa à leitura, 

poderia não cumprir o objetivo de apontar questões verdadeiramente pertinentes à prática 

jornalística. 

 Ainda, fez-se necessário relacionar cada proposição descrita com a teoria, numa 

preocupação de “não teorizá-las a qualquer custo, nem generalizá-las a qualquer preço” 

(BEAUD; WEAVER, 2007, p.171). Sob a lógica, indicada pelos mesmos autores, de que os 

apontamentos do campo não devem se diluir em meio às conceituações, mas sim que a teoria, 

em forma de conceitos, precisa “iluminar o campo e fazer justiça aos casos singulares”. As 

declarações literais das repórteres, cujas fontes são as entrevistas realizadas com as jornalistas 

após o período de observação, são destacadas no texto em itálico, de modo a se diferenciarem 

das citações de autores. 

                                                 
62 Uma versão com excertos do trabalho de observação segue no Apêndice A. 
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 Apoiamo-nos, também, em orientações para pesquisa de campo utilizadas por Casa-

Nova (2010), de aliar observação, descrição, reflexão e associação com a teoria, bem como na 

própria necessidade – sentida no momento de escrita da tese – de criar categorias de análise 

baseadas nas questões surgidas durante a observação. 

 Assim, excertos da descrição completa do acompanhamento, sem a preocupação de 

relacionar os registros às reflexões teóricas ('crua', por assim dizer), por ordem cronológica, 

seguem disponibilizadas para consulta nos Apêndices. Mesmo sem esse segundo e necessário 

nível de reflexão, acreditamos que são informações ricas, fruto da relação sempre complexa 

que se trava com o campo. E de modo a melhor apresentar as análises feitas a partir do 

acompanhamento dos repórteres, também iremos recorrer a imagens gráficas (quadros) 

produzidas com base nos dados recolhidos. Seguem, então, as categorizações encontradas: 

 

 4.3.1.1. Categoria 1: Negociações com o Tempo 

 

 A relação conflituosa, ainda que constituinte, dos jornalistas com o fator tempo, não 

foi percebida como uniforme entre as repórteres observadas. Contudo, a existência da pressão 

temporal estava claramente presente na rotina de todas elas, especialmente em se tratando de 

profissionais que trabalhavam na produção de cadernos diários. 

  O tempo, mais uma vez, apareceu como fio condutor das rotinas e, recorrendo a 

Travancas (2001, p.3), não haveria mesmo como conceber jornalista “sem estreita relação 

com o tempo”. Já Schudson (1986, p.79-80, tradução nossa63) chega a falar da relação do 

tempo no jornalismo como “mito central do folclore da profissão”, acrescentando que 

“conseguir rápido as notícias e, idealmente, consegui-las primeiro, é de interesse passional 

dos jornalistas”. 

 Franciscato (2007) prevê ao menos três pólos formadores da temporalidade no 

jornalismo ou do que ele chama de atualidade jornalística: o objeto a ser noticiado, a 

instituição jornalística e o tempo do leitor. No caso da nossa observação, nos ativemos a 

analisar de que modo se dava a relação dos repórteres com o seu tempo de trabalho, entre o 

momento de início da apuração à publicação da matéria. Assim, o 'pólo' temporal a que nos 

propomos a analisar foi o que dizia respeito aos horários e demandas do jornal, da instituição 

jornalística. 

                                                 
63  “Getting the news fast and, ideally, getting it first (grifo do autor) is of passionate interest to journalists”. 
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 O que pôde ser observado é que apesar de o deadline não ser uma variável 

desimportante – do contrário,  bastante definidora de algumas rotinas e decisões -, seu 

impacto não é igual a todos, e por muitas vezes irá depender do tipo de matéria a ser realizada, 

do espaço hierárquico ocupado pelo repórter, da postura de trabalho do profissional e mesmo 

de uma série de adequações e acordos orquestrados por eles.  

 Certamente, não há como dissociar o papel preponderante de editores e direção do 

veículo no controle e exigência de prazos, tampouco ignorar que o jornal, enquanto indústria e 

empresa, opera numa lógica de prazos, de deadlines apertados. Mesmo levando em 

consideração esses importantes fatores, não há como desprezar a participação dos repórteres 

nesse processo de condução do elemento ‘tempo’ em suas rotinas. Condução essa que não se 

dá de maneira simples e até mesmo sem algum risco, mas que acaba se tornando uma espécie 

de direito adquirido através de uma série de movimentos de adequações, acordos e regras 

veladas. 

 A Repórter 1, contrariando a própria lógica empresarial da produção de notícias ser 

baseada no tempo disponível entre a pauta, apuração de dados, escrita e veiculação – e, 

consequentemente, também sob o esteio do 'furo' -, afirmou que por reiteradas vezes havia 

solicitado mais tempo para apurar algumas matérias. Sendo, inclusive, atendida em muitas 

dessas solicitações, retardando a publicação em um ou mais dias. Uma dessas situações foi 

presenciada durante um dia de observação:  

 
Minha prioridade é sair daqui do jornal tendo feito tudo que eu podia, ter 
feito o meu melhor. Saio daqui sabendo que eu procurei todas as fontes 
possíveis, todos os aspectos de um caso, e é claro que isso vai exigir tempo 
(REPÓRTER 1, 2009, informação verbal).  

 

Essa mesma repórter, no entanto, em muitos momentos apresentava uma rotina de 

trabalho bem próxima aos estereótipos construídos em torno da imagem do jornalista afobado, 

assoberbado e em eterno embate contra o relógio, conforme excerto retirado do diário de 

campo, durante a observação de sua atuação antes de ir à rua fazer entrevistas para uma pauta 

sobre nutrição infantil, mais precisamente sobre o tema da obesidade em crianças e jovens: 

[A repórter] Está se inteirando mais sobre o assunto, e enquanto fala ao 
telefone com a fonte, mantém o computador ligado (com anotações sobre a 
pauta) e também faz anotações no caderninho. São praticamente três 
atividades ao mesmo tempo e o olho no relógio, mas ela não transparece a 
correria no tom que usa para a entrevista, pois parece não tentar atropelar 
respostas e ouve, aparentemente, com atenção (DIÁRIO DE CAMPO, 
2009). 
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 Em seguida, talvez de modo a poupar tempo, ela deixou o caderninho de lado e passou 

a anotar o que ouvia da fonte diretamente no computador. Contudo, quando indagada sobre a 

origem do mote para essa mesma matéria, contou que havia tido um tempo razoável de 

apuração, o que parecia contrastar com seu método de 'otimização do tempo'. 

 Dias antes, havia se deslocado ao departamento de nutrição de uma Universidade, com 

o objetivo de buscar ideias para pautas. Depois de folhear uma lista de teses e dissertações, 

enviou e-mails a alguns pesquisadores, e um dos que retornaram a mensagem havia sido 

justamente o autor de uma dissertação defendida sobre obesidade infantil. 

Depois desse contato, teve dois dias para apurar e escrever apenas uma matéria 'do 

dia', ou seja, não se tratava de reportagem especial, geralmente publicada aos domingos. E 

esses dois dias foram integralmente dedicados a uma única pauta, sem que ela estivesse com 

outras matérias sob sua responsabilidade – o que é raro entre boa parte dos repórteres de 

jornal.  

 Mesmo que durante o processo de observação a Repórter 1 tenha se mostrado bastante 

criteriosa na investigação, ela reconheceu que a velocidade, a publicação do furo, ainda 

regiam o cotidiano das empresas jornalísticas. Ainda assim, chegou a aparentar, em algumas 

situações, não se deixar fazer refém do tempo e do furo de reportagem. Comportamento 

confirmado pelo banco de horas da repórter e algumas declarações, como: “sempre acabo 

fazendo hora extra […], não faço apuração na correria”. E quando ressaltou que não é 

incomum pedir à edição o adiamento da veiculação de uma matéria, sempre que a considerava 

ainda não “madura” o suficiente para ser publicada. 

 Apesar de não se mostrar tão dependente do deadline em sua rotina, a Repórter 1 se 

utilizou de outras estratégias para economizar tempo, como contar com o auxílio de um 

assessor para entrevistar uma fonte sem ter que esperar pelo término de um evento, por 

exemplo.  

 Para a Repórter 1, o tempo não podia ser visto como um impeditivo natural à boa 

apuração, preferindo creditar à desorganização e mesmo à falta de iniciativa como fatores que 

contribuem para falta de investigação: “não concordo com a ideia de que as pessoas não 

conseguem apurar por falta de tempo. É transferir demais a responsabilidade. Acho que é 

desculpa, como a de não fazer ginástica por nunca ter tempo. É uma questão de prioridade e 

organização”.  

 Postura semelhante foi observada no contato com a Repórter 4. Por ser jornalista com 

mais experiência, era responsável pela criação da maioria das pautas nas quais trabalhava, 
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podendo se dedicar alguns dias à apuração de uma mesma matéria. Também não era incomum 

que ficasse responsável por apenas uma pauta por dia, tendo mais tempo para fazer 

entrevistas, pesquisas e confirmações. Num dos dias do acompanhamento, chegou a 

comunicar aos editores que não poderia receber mais nenhuma pauta, pois já havia 

previamente agendado com as fontes entrevistas e visitas que lhe tomariam praticamente todo 

o dia de trabalho. 

  Da mesma maneira do que foi observado com a Repórter 1, a pressão temporal não 

pareceu ser um fator de muito desgaste em sua rotina de trabalho. Suas apurações, na maioria 

das vezes, se davam mediante agendamento prévio, e mesmo quando a pauta exigia saídas da 

redação, parte da investigação se fazia anteriormente – por telefone, entrevistando algumas 

fontes e adiantando os temas – ou depois, ligando para confirmar dados e aguardando retorno 

das fontes ou assessores com informações solicitadas e dados que haviam ficado 

eventualmente pendentes. 

 Mesmo quando a pressa se fazia presente, a Repórter 4 parecia conseguir contornar a 

situação. Numa das matérias realizadas ‘na rua’, a fotógrafa que a acompanhava precisava 

fazer as imagens e se dirigir com rapidez a outro local, para outra pauta. Assim, avisou à 

repórter que apenas faria as fotos dos entrevistados e seguiria, não podendo acompanhá-la até 

o fim da apuração. Mas a Repórter 4 não declinou o convite de uma das fontes para, após  as 

entrevistas, conhecer as instalações da organização que presidia, e a fotógrafa, após intervir, 

foi embora no carro do jornal. A repórter ficou para percorrer o edifício e acabou retornando 

ao jornal de carona. 

 No contato travado durante a apuração, demonstrou fazer as entrevistas sem pressa, só 

as finalizando após esgotar o tema com perguntas. Tanto que, numa delas, deu por finalizado o 

trabalho agradecendo às fontes e dizendo que precisava ir embora, do contrário iria 

“aborrecer todo mundo por falar sem parar”. Chegou a afirmar que a pressão temporal seria 

um grande mito do jornalismo, ao menos em relação à sua realidade de trabalho, da qual o 

planejamento faria parte: 

Aparte o cotidiano corrido, minha editoria é muito organizada, 
planejada. Trabalhamos hoje sabendo o que iremos fazer nos dias 
seguintes. Assim, planejamento e a autonomia do repórter ajudam muito, 
e eu não sinto essa pressão temporal que é um mito tão grande no 
jornalismo. Para mim, o tempo não funciona como grande impeditivo. 
Claro, o fato de não termos uma cultura do furo propicia isso também. 
Aqui, não vejo que uma pauta seja tão explosiva assim a ponto de não 
poder aguardar um ou mais dias para poder ser apurada direito 
(REPÓRTER 4, 2010, informação verbal). 
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 A falta de tempo, contudo, se apresentou como um impeditivo antes mesmo de 

iniciado o trabalho de observação de outra jornalista, a Repórter 2. Isso porque o 

acompanhamento foi postergado em uma semana, em função de um pedido da repórter, que 

afirmou estar muito atribulada e sem tempo por conta de várias matérias que estavam sob sua 

responsabilidade. 

 Apesar de sair pouco para apurar, concentrando o levantamento de dados através de 

entrevistas por telefones, e-mails e consulta a documentos, vez por outra era escalada para 

participar de coletivas de imprensa. Sobre como fazia para administrar o tempo em dias de 

muito trabalho e quando havia coletivas, afirmou quase sempre sugerir aos assessores o 

melhor horário para a realização delas, de modo a não atrapalhar tanto o dia a dia: “prefiro 

quando elas são marcadas para o horário do almoço, porque aí resolvo tudo, é ‘2 em 1’, 

almoço e apuro ao mesmo tempo”. 

Posição contrária à da Repórter 4, que se dizia bastante incomodada em ter que 

almoçar e trabalhar ao mesmo. Num almoço-coletiva, ela foi a primeira a chegar e precisou 

esperar por colegas de outros veículos. Acabou fazendo a entrevista antes, durante e depois do 

almoço, chegando tarde à redação. Para ela, os assessores deveriam mudar essa estratégia, 

pois mais atrapalhava do que auxiliava o seu trabalho. 

 A questão do tempo foi apontada pela Repórter 2 especialmente quando relacionada à 

convergência de mídias para a elaboração de pautas, processo então em curso no Diario de 

Pernambuco na época da observação. 

 A convergência jornalística, vislumbrada tanto como conceito quanto processo 

(LAWSON-BORDERS, 2006), está sendo desenhada nas redações de maneira heterogênea, 

com compasso regido de acordo com cada contexto, mas que se configura, em maior ou 

menor escala, como realidade no jornalismo contemporâneo (QUINN, 2005; GUNTER, 2003; 

LAWSON-BORDERS, 2006; JENKINS, 2006). Vide os ‘experimentos’ cada vez mais 

frequentes com o uso concomitante de formatos diversos para o contar de uma mesma história 

(quer para reforçar, complementar, acrescentar ou dar força a um relato) e, ainda, os rearranjos 

operados por repórteres e editores no fazer jornalístico – em função de novas formas de 

captação de informações.  

 A Repórter 2 se disse veementemente contrária ao formato como a convergência 

estaria sendo implementada no jornal. Isso porque, segundo ela, o veículo encarava a 

convergência como economia de repórteres, e não necessariamente como um incremento na 
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apresentação das notícias. Tornando-se, assim, um modo de o mesmo repórter fazer o trabalho 

anteriormente destinado a vários profissionais: 

Encaro o modo como estão tratando a convergência aqui da seguinte 
forma: você faz um bocado de coisas e acaba não fazendo nada direito 
por conta disso. (…). Para várias pautas eu precisei, além de apurar e 
escrever, fazer também as fotos para serem publicadas no impresso. Uma 
vez, durante uma fiscalização do PROCON em restaurantes, tive que 
fazer apuração, entrevista, foto e vídeo para o portal. É muito 
complicado isso (REPÓRTER 2, 2009, informação verbal). 
 

  

A repórter, aqui, deu a entender que a convergência que estava sendo operada 

localmente, antes de possuir a função de oferecer uma maior amplitude de interpretação da 

notícia, estava sendo mais considerada em termos de economia de pessoal e recursos.  

 Uma fórmula encontrada pela Repórter 2 para lidar melhor com os prazos foi em 

relação ao seu horário de chegada à redação. Conforme observado no acompanhamento, ela 

havia se habituado a chegar ao jornal no final da manhã, e nunca cedo, isso porque “chegando 

um pouco mais tarde, as coisas funcionam melhor”. 

A lógica pode se explicar pelo fato de que os cadernos de Economia e Política, ao 

contrário da editoria de Cidades, por exemplo, tradicionalmente têm o horário de fechamento 

mais tarde, por conta da própria dinâmica de horários de funcionamento das instituições-

fonte. Como pela manhã o contato com as fontes era mais difícil e pouco profícuo, já que as 

decisões e fatos só 'aconteciam' no final do dia, ela acabava desperdiçando tempo ao começar 

a trabalhar cedinho. 

 Seu método de apuração, declarado por ela como baseado em muito planejamento de 

pautas, apresentava-se como outra maneira de colocar o tempo como aliado. Assim, era 

bastante comum que iniciasse a apuração de uma pauta na semana anterior, ligando para as 

fontes com antecedência de alguns dias, de modo a deixar alguns horários e compromissos 

encaminhados. Contudo, conforme depoimento abaixo e como discutiremos na Categoria 

Técnicas e Cultura Jornalísticas, esse tipo de negociação acabava por penalizar a própria 

qualidade do trabalho: 

Do ponto de vista da organização, isso [o planejamento] é bom, dá para 
sair mais cedo, mas acho que não é legal do ponto de vista jornalístico. 
Isso porque a estrutura acaba ficando muito engessada, porque jornal é 
feito de imprevistos, e se já sabemos o que publicaremos nas próximas 
duas semanas, não sobra espaço para as mudanças, alterações, novos 
acontecimentos (REPÓRTER 2, 2009, informação verbal). 
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 A Repórter 2 mostrou, ainda, mais uma forma de otimizar o tempo de trabalho. 

Informou, por exemplo, ter muitas ideias para pautas fora do horário de expediente, quando 

aproveitava para anotar telefones de pessoas que encontrava na rua, e que poderiam vir a ser 

personagens ou fontes de suas matérias.  

 Em outro momento, contudo, afirmou ler jornais pela Web e impressos para se inteirar 

dos acontecimentos e pensar em pautas, para logo em seguida dizer que “só faço isso aqui no 

jornal, se não, não paro de trabalhar, nem em casa”. Aqui, observamos uma certa contradição 

em relação à primeira declaração, talvez ocasionada pela postura de 'defesa' que adotou para, 

ao dizer que buscava pautas mesmo fora do expediente, acabar relevando o fato de ela 

raramente apurar fora da redação.   

 A Repórter 3 pareceu contrariar a lógica do tempo, assim como a Repórter 1 e a 

Repórter 2, por conta de entrevistas mais longas, com muitas perguntas e espaço de diálogo, 

quase um bate-papo com as fontes – o que, certamente, demandava um tempo maior de 

entrevista do que o 'tradicional'.   

 Ela também, à época da apuração, lidava com a necessidade de antecipação de 

matérias, por conta da proximidade dos feriados de Natal e Ano Novo (em dezembro de 

2009). Assim, montava com antecedência um roteiro de lazer, bem como fazia uma 

retrospectiva sobre os acontecimentos teatrais e do setor de dança no ano que terminava, 

afastando-se, assim, do factual. Também estava às voltas com várias matérias que haviam sido 

iniciadas em dias anteriores, o que lhe rendia pouca necessidade de escrever para 'o dia', mas, 

em contrapartida, lhe obrigava a acumular muitas pautas sob sua responsabilidade. 

 Como não contava com tempo hábil para assistir a todos os espetáculos de dança e 

teatro durante a semana e final de semana, encontrou uma saída assistindo a trechos dos 

ensaios, com auxílio das assessorias de imprensa. E também dizia tentar equilibrar a apuração 

por telefone e 'ao vivo', mas só decidia mesmo ir à rua se a pauta realmente rendesse, já que 

não havia muito tempo disponível para sair da redação.  Mesmo entusiasmada com a 

convergência midiática em curso no jornal, assim como a Repórter 2, identificou dificuldades 

em encontrar o tempo necessário para realizar várias tarefas (apurar e escrever para diversas 

mídias) ao mesmo tempo.  

 E é justamente o tempo o que ela apontou como necessário para que se passe a realizar 

um jornalismo de mais qualidade: “para fazer diferente, seria necessário mudar essa 

estrutura de tempo, tensão, especialmente por causa do horário de fechamento, e excesso de 

trabalho”.   
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 Por intermédio da observação e entrevistas realizadas com os repórteres, pôde-se 

extrair a noção de que a preocupação com o tempo está presente nas rotinas, embora essa 

relação com prazos não aconteça de maneira uniforme. Dessa maneira, os repórteres operam 

adequações e rearranjos para realizar suas funções dentro das limitações do deadline, como 

planejamentos de pauta e acordos com os superiores.  

 A pressão temporal também irá depender do dia de trabalho, da pauta a ser realizada e 

mesmo da postura adotada pelo repórter diante do veículo. Ainda que existam graus diferentes 

de relação com o deadline, certamente o fator tempo é um condicionante da atividade, 

especialmente porque os jornais impressos continuam a ter horários de fechamento, na maior 

parte das vezes, bastante rígidos. A velocidade é empregada como diferencial e marca da 

profissão, conforme destacado por Schlesinger (1977, p.336, tradução nossa64), para quem “os 

conceitos de tempo empregados pelos jornalistas durante a produção de notícias são de 

importância central na sua cultura ocupacional, colocando um selo de distinção na sua 

aproximação com a realidade social”. Mas essa relação irá depender do dia, do propósito, da 

matéria a ser realizada e até do modo de organização da editoria, ao menos com relação ao 

cotidiano das repórteres observadas. 

 Após apresentar as questões trazidas pelo trabalho de observação em relação ao tempo 

no jornalismo, sistematizamos os principais apontamentos no quadro a seguir, no qual as 

observações vêm associadas a uma expressão-chave: 

 

Inexorabilidade O fator tempo é presente em todas as rotinas 

Não uniformidade A relação com o tempo não é uniforme 

Negociações Há negociações e adequações para trazer o tempo como aliado 

Relatividade A influência do deadline não é generalizada, dependendo do tipo de matéria e até 

da postura do repórter e do modo de trabalho da editoria 

Acúmulo No processo da convergência, a falta de tempo é apontada como principal causa 

da impossibilidade de o repórter apurar para diferentes mídias concomitantemente 

Quadro 5: Categoria Negociações com o Tempo 

 

 

 

                                                 
64 “The time concepts employed by newsmen in the course of producing news are of central importance in their 
occupational culture, putting a highly distinctive stamp on their approach to social reality”. 
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4.4.1.2 Categoria 2: Técnicas e cultura jornalísticas compartilhadas 

 

 Independentemente da editoria ao qual estivessem vinculados, ao método de trabalho 

utilizado ou à relação de satisfação com o jornalismo, os repórteres observados 

compartilhavam de certas características, comportamentos e entendimentos a respeito da 

profissão. De certa maneira, correspondiam à descrição dos jornalistas como pertencentes a 

uma comunidade interpretativa ou tribo (ZELIZER, 1993; TRAQUINA, 2008), que têm em 

comum não apenas procedimentos de rotina, bem como toda uma cultura profissional própria. 

 Pareceu-nos, no contato com o cotidiano desses repórteres, que a espécie de acordo de 

convivência que se estabelece entre os veículos de comunicação e o público é mesmo um dos 

efeitos do processo de “legitimação do papel do jornalista” (RODRIGO ALSINA, 2009, 

p.231). E para garantir a constante manutenção desse caráter legítimo de atuação, os 

profissionais se acostumam e se condicionam a seguir alguns procedimentos que lhe garantam 

esses status.  

 O contato constante com as fontes, o cuidado com a informação divulgada e mesmo a 

preocupação em dar determinada notícia com exclusividade fazem parte não apenas de uma 

rotina, mas de uma tentativa de garantir essa legitimidade, de demarcar o espaço do ofício de 

repórter no jornal e na sociedade. De estabelecer o entendimento de que o trabalho que 

desenvolvem é único e de qualidade. 

 Ainda, percebemos que os repórteres parecem partir de uma 'tese' para desenvolver 

suas pautas – especialmente, as reportagens mais extensas, especiais. E que a investigação 

acaba sendo realizada também na tentativa de se comprovar as hipóteses que são previamente 

aventadas por eles. A respeito, Sponholz (2009, p.109) indica que a maioria dos jornalistas 

acaba realmente criando hipóteses sobre os temas a serem noticiados, e que o recurso para 

confirmá-las, no caso do método jornalístico, se dá “através da escolha de fontes e de 

perguntas que possam confirmar o próprio ponto de vista”.  

 Nenhuma das repórteres afirmou fazer da apuração um modo de comprovar as teses 

que tinham a respeito dos temas reportados. A Repórter 4, do contrário, afirmou que sempre 

tentava ir às entrevistas abertas a novas perspectivas que não as aventadas pela pauta inicial: 

“quando vamos a uma pauta de pensamento fechado, é um erro, pois toda pauta pode mudar. 

Tento, na medida do possível, imaginar outras possibilidades”. Contudo, ao observar as 

entrevistas, as perguntas formuladas aos entrevistados e mesmo a própria escolha das pautas e 

fontes, a percepção é de que, em vários momentos, o roteiro de apuração segue como uma 
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maneira de confirmar as hipóteses iniciais. 

 Já a respeito da demarcação do trabalho e do estabelecimento de critérios de qualidade, 

a Repórter 1, por mais de uma vez, pareceu tentar diferenciar seu método de investigação  dos 

modos de atuação de outros colegas – embora sem nomeá-los ou aos veículos para os quais 

trabalhavam. E essa diferenciação – sempre num teor de valoração – acontecia sempre que ela 

se referia ao que considerava jornalismo “de verdade” contra uma postura não jornalística. 

 Isso porque, por reiteradas vezes, afirmou se basear apenas em suas apurações e em 

fontes confiáveis para desenvolver uma matéria. E, também, pelo fato de pesquisar a fundo os 

temas a serem investigados – sendo setorista de uma área, responsável por praticamente todas 

as pautas do setor, acabava tomando para si uma espécie de ‘dever’ em não falhar.  

 Assim, a Repórter 1 parecia demarcar seu espaço não apenas para  legitimar sua 

função de repórter, mas também para se diferenciar entre os repórteres.  Ela sempre insistia na 

afirmação de que era uma jornalista tradicional, que “não confiava em release” e preferia 

apurar na rua: 

Ainda mais do que a Web, uso o telefone para marcar entrevistas e 
iniciar a produção das pautas. Mas, para mim, a melhor forma de apurar 
continua sendo na rua, nunca presa à redação. Na rua você tem outra 
percepção, você observa, não fica restrito à percepção de outra pessoa 
(REPÓRTER 1, 2009, informação verbal). 
 

  

Ao se nomear como repórter “legítima”, parecia se autoenquadrar na descrição 

próxima à feita por Rodrigo Alsina (2009, p.231) para retratar a identidade do jornalista: “nas 

nossas sociedades, o trabalho dos jornalistas se converteu na profissão daqueles que nos 

contam o que ocorre no mundo”. E para contar o que se passa no mundo, há que se municiar 

de informações, que se investir em técnicas que os destaquem em relação aos não pertencentes 

institucionalmente ao campo. 

 Ainda assim, algumas pautas feitas pela Repórter 1 se resumiram a ligações e 

consultas a releases, já que precisou deixar um 'banco de matérias' prontas antes de sair de 

férias. No entanto, a maioria de suas matérias acabaram sendo realizadas com a necessidade 

de deslocamentos. 

  O modo como a Repórter 1 fazia entrevistas, seja com fontes ou personagens, 

envolvia muitas perguntas minuciosas. Pela maneira com que entrevistou um médico por 

telefone, por exemplo, ela demonstrava não querer apenas conhecer as respostas, mas 

entender o porquê, as causas para as situações as relação entre peso e saúde relatadas pela 

fonte médica. Ela também se preocupava em entender as consequências da presença de alguns 
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índices de colesterol para o corpo. E sempre parecia querer confirmar os dados apurados com 

outras fontes: “sou muito desconfiada, pergunto as mesmas coisas a várias pessoas para me 

certificar de um dado”. 

 Ela parecia dedicar muitos esforços à 'técnica' de fazer entrevistas, não apenas 

conduzindo a conversa, mas também ouvindo atentamente, de modo que suas perguntas quase 

sempre tinham origem em 'deixas' das respostas anteriores dos entrevistados. 

A impressão é que ela tentava reduzir aquilo que Medina (1982, p.22) se refere como 

“custo operacional” do jornalismo - as imperfeições advindas pelo fato de se trabalhar contra 

o tempo e com um grande volume de informações sobre o mundo – com o afinco com o qual 

se empenhava ao entrevistar as fontes. Mesmo quando estava claro que a Repórter 1 

dominava o tema, suas perguntas continuavam, até que o assunto se esgotasse e ela se 

mostrasse satisfeita.  

 Durante um dia de acompanhamento à Repórter 1, colegas de várias editorias 

conversavam a respeito de uma pauta policial (a morte de uma menina pela ingestão de um 

bombom envenenado). Uma das jornalistas afirmava que tinha uma ‘tese’ a respeito, e 

comentava rapidamente sobre a grande possibilidade de o crime, com todos os indícios de ser 

passional, ter sido motivado em consequência de algum relacionamento que a mãe da menina 

(destinatária original do pacote de bombons entregue) devia ter tido com o namorado ou 

marido de alguém. “Isso é coisa de vingança feminina”, afirmou. 

 Percebia-se, nesse diálogo, uma cooperação entre os repórteres. O tema estava sendo 

repercutido ao longo da semana e parecia ser de interesse de muitos jornalistas na redação, 

tanto editores quanto repórteres, o que dava para inferir pela quantidade de pessoas que 

resolveu dar dicas e emitir opiniões sobre o caso. Interessante ressaltar que repórteres de 

outras áreas também davam dicas de como investigar o tema, indicando fontes e impressões a 

respeito de matérias semelhantes. 

 O grupo comentava sobre o delegado à frente do caso - “ele é um imbecil”, avisou uma 

repórter veterana nessas coberturas -  e sobre o papel da Gerência de Polícia da Criança e 

Adolescente (GPCA). A mesma repórter disse que iria levantar matérias antigas sobre o 

assunto, de casos de envenenamento com comida, para auxiliar a colega. Travancas (1993, 

p.55, grifo da autora), em sua pesquisa de observação de jornadas de trabalho de repórteres no 

Rio de Janeiro, também observou a existência dessas “alianças entre os pares”, relatando que 

“as informações e muitas vezes os próprios textos são partilhados entre os colegas, que 

ajudam e dão palpites, dando a ideia de uma cadeia de solidariedade”. 
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  A Repórter 2 lidava com menos imponderabilidades do que os outros jornalistas 

observados, uma vez em que tinha como principal método de trabalho o planejamento de 

pautas. Ela se mostrava resistente em relação a planejar matérias com antecedência. Isso 

porque, de certa forma, a medida engessava a cobertura do factual, mas reconhecia que 

planejar era uma forma de organizar e melhorar seu cotidiano de apuração. Além de quase 

sempre saber previamente os temas com os quais iria trabalhar, a dinâmica de funcionamento 

da editoria de Economia não previa muitas saídas da redação, o que tornava seu cotidiano bem 

afastado do estereótipo da correria dos repórteres: 

A última vez que saí foi na semana passada, por uma demanda do jornal, 
que precisava de personagem para uma matéria sobre os preparativos do 
comércio para o Dia das Crianças. Fui a uma loja de brinquedos e 
conversei com algumas pessoas.  Em geral, apesar de não haver rotina, 
saio à rua uma vez na semana, especialmente para conseguir 
personagem (REPÓRTER 2, 2009, informação verbal). 
 

 Durante o período de observação da Repórter 2, ela não realizou nenhuma pauta 'de 

última hora', apenas matérias agendadas. O planejamento, que costuma funcionar na 

elaboração de pautas mais extensas e complexas, acabava, nesse caso, não sendo muito bem 

aplicável ao cotidiano, às notícias factuais, porque a dinâmica das ‘notícias miúdas’ que 

povoam um jornal diário não permite esse controle maior. Assim, esse método trazia um 

incômodo à repórter, segundo explicou em entrevista: 

Por exemplo, os repórteres da minha editoria precisam dizer à edição o 
que farão nos dias seguintes, e o caderno se organiza em cima disso, 
então fica difícil mudar a pauta em função do aparecimento de algum 
fato novo. Isso é complicado, jornalisticamente falando. Estamos 
fechando a edição de domingo na quinta-feira. É muita antecedência. E 
surgir algo nesses três dias? (REPÓRTER 2, 2009, informação verbal) 
 
 

 O planejamento também dificultava, segundo a repórter, a possibilidade de 'furos' de 

reportagem. A Repórter 2 demonstrava uma maior preocupação com sair primeiro com a 

notícia,  contrariando o fato, segundo relatado por ela, de não haver uma cobrança e nem 

preocupação de seus editores a respeito. Ao contrário da Repórter 3, que se declarava 

contrária à “cultura do furo”, ela se mostrava preocupada com a ausência de prioridade ao 

factual: 

Se acontece de eu levar um furo, dentro de um tema que não seja de 
muito interesse do jornal, eu fico triste, mas a chefia não cobra. No início 
eu dava mais furos, mas além de não se preocupar muito com a questão, 
eles [os editores] também não querem ‘suitar’ a concorrência. (…). Aqui, 
as pessoas não se interessam pelas pautas mais quentes. Um exemplo foi 
uma pauta que fiz com uma fonte que eu cultivei por muito tempo. Ele 
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odiava falar com a imprensa, tanto que hoje ele continua só falando 
comigo entre todos os repórteres. Com ele, descobri sobre a falência de 
uma empresa, mas a editoria não se interessou (REPÓRTER 2, 2009, 
informação verbal). 

 

Contudo, essa mesma matéria recebeu uma abordagem mais aprofundada sob 

orientação da editoria. No lugar de se resumir apenas à falência, a Repórter 2 investiu numa 

matéria elaborada, para entender e explicar as causas de falência de empresas. “Acabou sendo 

um texto mais de análise, mas com o gancho de que aquela empresa estava decretando 

falência”. 

 Nesse caso, reconheceu, mesmo se ressentindo de não “ter dado a história antes da 

concorrência”, de que a matéria ganhou em profundidade. Esse desconforto com o fato de o 

jornal concorrente ter veiculado a matéria primeiro se assemelha à máxima de que os 

jornalistas escrevem para si mesmos, comportamento bastante destacado por Darnton (1995). 

 Ainda a respeito do planejamento, esse aspecto pouco abordado das rotinas 

jornalísticas é analisado por Sousa (2005, p.59, grifos do autor), sob a descrição de 

“planificação”. Para o autor: 

O dia num jornal começa sempre algum tempo antes, seja um ou mais dias, 
semanas, meses ou até anos. De facto, as publicações jornalísticas dependem 
da planificação (se a forma como planificam é suficiente e adequada, é outra 
questão). A planificação expressa-se na agenda dos assuntos a cobrir.  

 
  

A Repórter 3 tentava se organizar em meio aos imprevistos e planejamentos  de forma 

até a conseguir trabalhar com um mínimo de conforto. “Sempre levo uma guia de perguntas 

para as entrevistas. (…)  Como a rotina aqui é muito corrida e você precisa disputar até uma 

cadeira para sentar, vale a pena ser organizado”. Assim como a Repórter 1 e a Repórter 4, 

investia bastante nas perguntas e em conversas mais longas, conforme destacamos na 

categoria anterior. 

Embora não tivesse que lidar com grandes volumes de documentos, e não tivesse feito 

pautas que exigissem trabalho 'manual' durante o período observado, a Repórter 3 também 

precisou realizar uma série de tarefas burocráticas e mais mecânicas; atividades que se 

distanciam do estereótipo do trabalho do repórter, envolvendo correria e apuração. 

 Assim, conferia horários e sinopses de filme para consertar possíveis erros na 

programação das emissoras de televisão, publicada pela editorial de cultura, conforme 

descrição do diário de campo: 
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A repórter vai beber água e, na volta, começa a fazer o trabalho burocrático, 
arrumar a programação de filmes do dia – basicamente, padronizar os blocos 
de texto de um arquivo previamente pronto, colocando o nome original do 
filme em itálico e o título em negrito, bem como conferindo os horários com 
a grade de programação recebida das emissoras de televisão (DIÁRIO DE 
CAMPO, 2009).  
 

O trabalho mecânico, burocrático e 'pouco intelectual' realizado pelos repórteres, na 

medida em que se distancia das representações que retratam o jornalista sempre às voltas com 

acontecimentos de grande vulto, aproxima o jornalismo da ideia de rotina, de repetições e de 

procedimentos a seguir. 

 Se essa feição mais padronizada e burocrática da atividade jornalística pode  

enfraquecer a imagem do papel criador do repórter, por outro lado, reforça que as ações 

planejadas são parte do trabalho desses profissionais. Cunha et al (2002, p.4)  sustentam que o 

jornalismo é exposto a duas forças que são opostas: “uma que tende à estandardização e outra 

que tende à individualização. E ressaltam que “as exigências produtivas e técnicas da 

padronização (organização burocrática, divisão do trabalho, padrões de tempo e espaço, 

copidescagem, reescritura) levam a uma despersonalização da criação e da invenção”.  

Além da existência de certos padrões e atividades de caráter mais mecânico, pudemos 

perceber, no cotidiano das redações, a naturalidade com que certos temas são tratados, como 

assassinatos e crimes de ordem sexual. Quer seja pelo tempo de profissão, quer como forma 

de ‘defesa’ ante a dificuldade do trabalho de reportagens, ou mesmo pela própria 

cotidianidade, que reduz o espanto. 

Numa pequena discussão sobre qual repórter havia ficado responsável por 

determinada pauta, alguém gritou: “Pedofilia fui eu quem fiz, não foi ela!”. Outros 

profissionais poderiam estranhar a naturalidade com que se preparam, por exemplo, com 

muita antecedência, os ‘cadernos especiais’ de personalidades – que só serão publicados após 

a morte dessas pessoas.  Encarar como corriqueiros e parte da rotina temas como mortes e 

violência faz parte das idiossincrasias da profissão, e situações como a descrita anteriormente 

foram comuns ao longo do período de observação. 

Pode-se destacar, ainda, a referência a 'personagens' de matérias, políticos e 

personalidades com intimidade, tratando-os entre os colegas pelo primeiro nome e sem 

qualquer traço de cerimônia. A 'intimidade' com pessoas e situações que estão fora do círculo 

de amizade dos repórteres, mas que compõem seu contexto de trabalho e de fontes de 

informação constantes, também aparece como traço de uma cultura profissional jornalística. 

Esse 'conhecimento' também se estende, por outro lado, às fontes. 
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Profissionais que passam a conviver com repórteres pelo fato de serem fontes de 

informação também revelam conhecer parte do método de trabalho e da rotina dos jornalistas, 

chegando a antecipar informações que já sabem, de antemão, interessantes à imprensa. Ainda, 

tomam atitudes que acabam facilitando o trabalho dos repórteres.  Durante o 

acompanhamento à Repórter 1, uma fonte do setor de educação (diretor de uma escola 

particular) agiu como um produtor de matérias, conseguindo personagens e até autorização 

para que a entrevista com menores de idade fosse veiculada. 

A Repórter 4 tinha no modo de fazer entrevistas o seu grande ‘trunfo’ e, pelo que 

observamos, sua principal característica. Além das várias perguntas realizadas, a exemplo do 

que ocorria nos métodos da Repórter 1 e da Repórter 3, conduzia as entrevistas como 

verdadeiras conversas. O tom informal e bem-humorado com o qual orientou quase a 

totalidade de entrevistas presenciadas no trabalho de campo lhe garantiu alguns reveses e 

muitas respostas que, aparentemente, seriam muito difíceis de serem conseguidas. 

Entre as ‘dificuldades’ trazidas por essa postura menos formal, testemunhamos uma 

entrevista na qual uma das fontes se mostrava pouco confiante em relação à competência da 

Repórter 4, talvez pela informalidade, aspecto jovial e pela grande quantidade de perguntas. 

Até pediu para que ela enviasse o texto antes para que ele pudesse ler e aprovar.  

A repórter disse que não e foi firme. Entre a seriedade e brincadeira, justificou:  “se eu 

pergunto muito, não significa que seja uma repórter ruim ou inexperiente. Pelo contrário, 

quanto mais eu perguntar, menor a possibilidade de erros”.  

Ao final da entrevista, diante de novo pedido para envio prévio da matéria antes da 

publicação, precisou explicar novamente à fonte que fazia muitas perguntas para que 

compreendesse tudo a respeito e não sobrasse nenhum mal entendido, e que esse modo de 

trabalho seria uma forma de garantia de qualidade. Ainda assim, o entrevistado lhe telefonou 

várias vezes antes da publicação. A Repórter 4 precisou entrar em contato com a assessora de 

imprensa, solicitando que a fonte não continuasse com as pressões. 

Por outro lado, sua ‘técnica’ de entrevista lhe rendeu respostas improváveis. Enquanto 

conversava, conseguia, por exemplo, encontrar elementos de identificação com as fontes, 

dizendo frases, por exemplo, como “eu também faço isso” ou “ah, eu entendo muito bem”. 

Uma das fontes entrevistadas – um rapaz com deficiência -  preferiu não falar com ela, e 

continuou mexendo numa câmera fotográfica. Ela perguntou se ele sabia e gosta de tirar 

fotografias. Esse foi o mote para conseguir falar com ele e até que ele fosse fotografado. 

A Repórter 4 acabava conseguindo as respostas na base da descontração e na 
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insistência. Parecia não desistir de obtê-las, e para isso dava voltas, mudava a forma da 

pergunta, deixava o tema de lado, para depois retornar com o questionamento. Outro modo de 

que ela se utilizava para obter resposta era mudar a forma de fazer a pergunta. Num momento, 

por exemplo, disse que a fonte não estava entendendo o que ela havia perguntado. Ela 

reformulou e o entrevistado deu uma resposta que ainda não era a que ela esperava. Então, ela 

disse que ainda não havia feito a pergunta certa, até que lançou a questão de outra maneira, e 

a fonte respondeu exatamente o que a Repórter 4 pretendia saber. 

 Tendo em vista os apontamentos e reflexões realizadas durante o trabalho de campo, 

podemos reunir a análise da observação dos repórteres, acerca da temática da cultura e 

técnicas profissionais, no seguinte quadro: 

 

Compartilhamento  Os repórteres compartilham comportamentos e 
procedimentos, mesmo levando-se em 
consideração as particularidades de cada 
profissional 

Idiossincrasias Mais do que a cultura e técnicas profissionais, 
os jornalistas convivem com idiossincrasias 
bastante particulares ao contexto do jornalismo 

Entrevistas A obtenção de informações ainda é realizada 
em boa parte por entrevistas, podendo ser 
avaliadas como base da apuração  

Planejamento Mesmo lidando com a imprevisibilidade e 
imponderabilidade, e contrariando o 
estereótipo de profissão refém do tempo e dos 
imprevistos, parte da produção dos repórteres é 
fruto de planejamento 

Quadro 6: Categoria 2 - Técnicas e cultura jornalísticas compartilhadas 

 

4.3.1.3 Categoria 3: Investigação como preceito da ética 

 

Durante os períodos de observação da rotina de trabalho dos repórteres, a questão do 

apuro em relação às informações apareceu não como apenas parte constituinte do ofício, mas 

especialmente como espécie de termômetro para medir o nível de comprometimento e 

responsabilidade para com o trabalho. Ainda, a preocupação com a investigação e apuração 

correta das informações surgia, nas conversas e no próprio modo de trabalho, de modo a 

representar a própria ética profissional. Desse modo, as variáveis investigar e ser ético 

sugeriam, além de indissociáveis, ser diretamente proporcionais. 

Desse modo, por exemplo, a Repórter 1, bem como a Repórter 4, se definiam como 
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jornalistas investigativas e avessas ao uso do release e de informações unicamente oficiais, de 

certo modo explicando e dimensionando o espaço da ética dentro de suas condutas 

profissionais.  

A Repórter 1 acentuou esse caráter ao declarar não concordar com a lógica da 

velocidade no jornalismo: “sou setorista de uma área muito delicada, na qual o erro é um 

desserviço à população. Prefiro levar furo a fazer uma coisa dessas [publicar uma matéria 

sem a quantidade necessária de apuração] e ainda ter minha credibilidade manchada junto às 

fontes.” A responsabilidade que caberia ao jornalista, por meio do seu trabalho diário, foi 

destacada pela Repórter 1 com a seguinte declaração: 

Acho que nós, repórteres, somos um filtro. O meio termo entre a fonte, o 
que está acontecendo e o resto da sociedade. A beleza do trabalho é essa 
grande responsabilidade. Esse senso dessa responsabilidade de saber que 
as pessoas terão acesso aos fatos através do meu trabalho de apuração 
(REPÓRTER 1, 2009, informação verbal). 
 

  

Aqui, a postura se assemelha à definição de repórter como mediador entre a realidade 

– ou realidades – e o público, aproximando-se, ainda, à noção do papel de esclarecimento do 

jornalismo (MORETZSOHN, 2007). À ideia de que a apuração coloca o público em contato 

com os fatos, e de que o repórter atua mesmo como um filtro entre a realidade e o leitor,  Pena 

(2005, p. 128) aponta que “(...) os próprios jornalistas estruturam representações do que 

supõem ser a realidade no interior de suas rotinas produtivas e dos limites dos próprios 

veículos de informação”.  

 A Repórter 2, mesmo dependendo muitas vezes de informações e retornos de 

assessorias de imprensa, e encontrando dificuldades para fazer apurações fora da redação, 

afirmou preferir trabalhar fazendo entrevistas – justamente pela possibilidade de, por 

intermédio delas, poder se aproximar dos fatos e fazer as vezes de ponte entre o público e os 

acontecimentos. 

 O próprio perfil editorial do caderno no qual a Repórter 2 trabalhava (Economia) dava 

mostras de ter sido moldado para atender a essa função do jornalismo, que seria a de atuar 

numa posição de intermediar fatos e leitores, conforme relato a seguir:  

O perfil do caderno é esse, tratar mais de microeconomia, e mesmo 
quando relatamos sobre a macro, temos a preocupação de traduzir tudo 
para a realidade do consumidor. Escrevemos pensando no consumidor 
(REPÓRTER 2, 2009, informação verbal). 
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A Repórter 3 também associou a busca por informações não apenas a uma necessidade 

ético-profissional, mas como única garantia de uma continuação do jornalismo e maneira de 

prestar um serviço aos leitores: “eu não consigo ver o futuro do jornalismo sem apuração, 

sem a descrição do relato, e a única forma de relatar alguma coisa, de passar as informações 

ao público, é indo direto à fonte, sem intermediação”.  

 Sobre essa questão da suposta 'tradução' dos fatos ao público, ou do relato verídico, da  

forma correta e única de relatar, Manoff (1986, p.228) faz a ressalva de que “nenhuma notícia 

é o produto inevitável de o evento que reporta; nenhum evento dita a sua própria forma 

narrativa”, numa tentativa de desmistificar a impressão de que se pode alcançar um fato 

contando-o da maneira correta, pois que não haveria nem um ‘fato’ único  e nem mesmo uma 

maneira ‘certa’ de contá-lo.  

 De toda maneira, as repórteres observadas, ao indicar a investigação como um critério 

ético e de responsabilidade, fizeram crer que, se não há um único modo de fazer um relato, é 

através da apuração que se alcança o grau mais correto (ou menos falível) de se reportar 

jornalisticamente um fato. Para a Repórter 1, o relato jornalístico bem realizado é um 

diferencial: “simplesmente relatar todo mundo pode fazer, mas não é um simples relato o que 

um repórter faz”. 

 Durante o acompanhamento à Repórter 1, uma cena observada na redação pareceu 

corroborar não apenas com a dimensão pública do jornalismo, mas também se aproximava da 

visão romantizada e constituinte do estereótipo do repórter que atua como um ombudsman da 

sociedade. A descrição abaixo foi retirada do diário de campo: 

A subeditora agora apura a pauta da criança envenenada e também checa um 
resgate do corpo de bombeiros, conversando com a família de uma vítima de 
afogamento e com a central de resgates. “Os bombeiros ainda não chegaram, 
o resgate vai acabar sendo feito pela família mesmo”, comenta, em tom de 
crítica solidária. Outra repórter que acabou de chegar afirma que isso (o 
atraso dos bombeiros) só está acontecendo porque a vítima é pobre. “Se 
fosse de família rica, esse socorro já havia chegado há tempos”.  
 

  
 A repórter 4 se referia várias vezes à dimensão pública do jornalismo, até como 

justificativa para não levar uma pauta adiante. Numa das pautas ‘encomendadas’ que recebeu 

da direção, recusou-se a publicá-la porque não a considerou verossímil e, ainda, pelo fato de 

não considerá-la relevante: “voltei à redação dizendo que não faria a matéria e que o Diario 

não deveria publicá-la. Era uma briga entre particulares, não havia interesse público no 

assunto”. Também mencionou a função pública do seu trabalho como propulsor da obrigação 

de sempre encontrar um gancho relevante e que não siga as orientações de um release: 
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Fui a uma viagem ao Peru, a convite de uma construtora. Eu não 
gostaria de escrever apenas sobre o que a assessoria da empresa queria, 
mesmo tendo viajado às custas dela. Então, tentei encontrar algo que 
pudesse ser realmente de interesse público, e consegui descobrir uma 
associação muito interessante entre o porto de Lima e o de Suape, aqui 
em Pernambuco, pois os dois locais têm potencial para ser duas saídas 
importantes para produtos do Mercosul. A construtora entrou na matéria 
porque está fazendo as obras portuárias de lá, mas não foi o foco da 
pauta (REPÓRTER 4, 2009, informação verbal). 

 

 A Repórter 4 era a mais veemente em relação à prática do envio de presentes, os 

‘jabás’, a jornalistas. A respeito, afirmou que se sentia constrangida com as benesses tão 

comuns no contato entre jornalistas e fontes: 

Fui raras vezes para essas confraternizações de fim de ano, cheias de 
brindes que os jornalistas parecem adorar.  
E já devolvi jabá. Educadamente, mas devolvi. Mas já aceitei também, 
por achar constrangedor devolver. Enfim, toda profissão tem o ônus e o 
bônus, né? O que alguns considerariam bônus, eu acho que é o ônus de 
ser jornalista (REPÓRTER 4, 2010, informação verbal). 

 

 

Acerca da observação a respeito do caráter ético e de responsabilidade do trabalho dos 

repórteres acompanhados, podemos apresentar o seguinte quadro-resumo: 

 

Apuração como termômetro A investigação de informações tem associação 
direta com a ética e responsabilidade 
profissionais 

Dimensão pública O trabalho jornalístico pode ser uma prestação 
de serviços não só ao público, como também à 
sociedade em geral. Dessa forma, presentes e 
benesses são deslocados dessa dimensão. 

Quadro 7: Categoria 3 - Investigação como preceito da ética 

 

 

4.3.1.4 Categoria 4: Entraves à investigação 

 

 As restrições e condicionantes do trabalho jornalístico são tema sob análise intensa da 

academia. Para Martini (2004, p.54, tradução nossa), “o processo de construção da notícia 

está submetido a pressões de diversos graus e origens”65, a exemplo das relações com 

empresas, governos e fontes. Traquina (2004, p.25) enumera diversas situações e elementos 

                                                 
65 “El proceso de construcción de la noticia esta sumetido a presiones de diversos grados y origenes”. 
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que condicionam a atividade, como horários, hierarquias, concorrência e segmentos da 

sociedade: “o trabalho jornalístico é condicionado pela pressão das horas de fechamento, [...], 

pelas ações de diversos agentes sociais que fazem a “promoção” dos seus acontecimentos 

para figurar nas primeiras páginas dos jornais ou na notícia de abertura dos telejornais da 

noite”.  

 Schudson (2003, p.154, tradução nossa) analisa que a ligação entre as instituições 

midiáticas e as políticas é tão intrínseca, que a compara a uma “complexa dança de um com o 

outro”, a ponto de não ser fácil de distinguir “quando uma começa e a outra termina”66. 

  Zelizer (2004, p.210, tradução nossa), ao considerar o jornalismo sob as rubricas de 

campo, profissão, prática e fenômeno cultural - numa perspectiva, portanto, multidisciplinar -, 

aponta que estudos dedicados a avaliar as relações de poder no jornalismo tendiam a se 

preocupar com aspectos mais amplos, esquecendo-se de avaliar a participação das pessoas – 

no caso, jornalistas – e sua importância no tema: 

Acadêmicos preocupados com questões amplas de poder - político, cultural, 
econômico ou social – tinham interesse em ambientes institucionais do 
jornalismo, e nesse sentido, os estudos associados com a sociologia,  
linguagem, ciência política e análises culturais gravitavam todos nessa 
direção. Seus estudos, que incidiram sobre parâmetros mais amplos do 
jornalismo, tendiam a ignorar a dimensão individual do jornalismo e 
mostravam interesse em ambientes institucionais, com a falta de pessoas 
reais nas pesquisas67.  

  

 Talvez por conta da inserção da “dimensão humana” de que trata Zelizer, dois lugares-

comuns acerca das dificuldades de se investigar no jornalismo começaram a ser desmontados 

durante a observação dos dois primeiros repórteres. A falta de tempo e o excesso de trabalho 

foram descartados tanto pela Repórter 1 quanto pela Repórter 4 como causas primárias à 

pouca apuração. Ambas creditaram à própria predisposição dos repórteres a decisão por 

investigar ou não, reduzindo o tempo escasso e as rotinas como preponderantes à não 

investigação, conforme apresentamos na Categoria 1 – Negociações com o Tempo.  

 Também o espaço dado ao planejamento de pautas e a pouca exigência em sair 

primeiro com a notícia, fatores que poderiam ser apontados como impulsionadores à 

investigação, foram analisados pela Repórter 2 como complicadores do seu trabalho:  
                                                 
66 “Political institutions and media institutions are so deeply intertwined, so thoroughly engaged in a complex 
dance with each other, that it is not easy to distinguish where one begins and the other leaves off”. 

67 “Scholars concerned with broad questions of power - political, cultural, economic, or social - were interest in 
journalism's institutional settings, and in that regard those associated with sociology, language studies, 
political science, and cultural analyses all gravitated in such a direction. Their studies, which focused on 
journalism's broadest parameters, tended to bypass the individual dimension of journalism and linked an 
interest in institutional settings with a lack of real people in inquiry”. 
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Eu me preocupo com a falta de preocupação com o mais factual e com os 
furos, e também com o engessamento nessa direção de priorizar matérias 
com foco no consumidor. Mas a justificativa é que as pesquisas indicam 
essa preferência do leitor (REPÓRTER 2, 2009, informação verbal). 

 

 O que poderia parecer como outro facilitador para a apuração – o entrevistado aceitar 

conversar cara a cara, sem intermédios -  acabou se tornando, no depoimento da Repórter 2, 

um empecilho pelo fato de as condições de trabalho não permitirem saídas constantes. Se no 

primeiro contato com a pesquisa ela parecia muito reticente em abordar a questão do seu 

modo de apurar, depois  passou a falar abertamente sobre o assunto, reforçando que acabava 

fazendo todo o seu trabalho de apuração quase que exclusivamente na redação, através de 

telefonemas, consulta a releases e pesquisas na Web. Nesse caso, a estrutura da editoria, a 

política editorial e a decisão por não priorizar furos eram, segundo a repórter, o que mais 

dificultavam o trabalho de investigação.  

 Assim, a Repórter 2, ao contrário dos outros colegas, explicou que era difícil acontecer 

de ficar satisfeita com uma apuração, especialmente por conta da falta de tempo e do pouco 

espaço de publicação.  A Repórter 3 também apontou o pouco tempo, deadlines, falta de 

espaço e rotinas como entraves à investigação. E nomeou a 'cultura do furo' como um dos 

elementos que dificultam e empobrecem o trabalho nas redações:  

Não sou muito presa à questão do furo, isso vai depender mais da 
edição. Acho muito mais importante fazer o trabalho bem feito do que, 
por conta do medo da concorrência, dar uma ‘barriga’ e acabar 
ganhando um ‘furo’ (REPÓRTER 3, 2009, informação verbal). 
 

  

A observação das rotinas permitiu perceber que o uso de releases é uma realidade no 

cotidiano dos repórteres, ainda que variando na intensidade e propósito. Havia pautas 

indicadas e conduzidas exclusivamente por releases e interferências consentidas do trabalho 

de assessores de imprensa. Existiam matérias que dependiam de releases para serem 

complementadas ou continuadas. Em algumas situações, contudo, observamos repórteres que 

tentavam se utilizar o mínimo possível do recurso, embora não possamos apontar nenhuma 

das posturas como regra ou exceção. 

 A dependência das assessorias para muitas apurações se confirmou no trabalho de 

campo, ao ponto de rotinas de repórteres chegarem a ser estabelecidas de acordo com a maior 

ou menor disponibilidade de uma assessoria, conforme depoimento da Repórter 2: “a 

dificuldade da pauta depende de vários fatores. Por exemplo, se a assessoria da empresa ou 

instituição for local, acaba sendo mais fácil”. 
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  As repórteres 2 e 3 mencionaram o uso excessivo de releases como empecilhos a um 

maior espaço de investigação nos jornais. Para a Repórter 2, por exemplo, falta apuração nos 

jornais: “eu acho que [faz uma pausa longa para falar] para toda matéria sair, deveria haver 

muita apuração antes. Mas não é o que acontece sempre, tem muita gente que copia release”.  

Para a Repórter 3, as assessorias pautam e conduzem a produção: “independentemente dessas 

novas configurações com a tecnologia, acho que a produção dos jornais poderia melhorar, 

pois ainda fazemos coisas muito iguais, somos muito pautados pelas assessorias”. Mesma 

opinião da Repórter 4, que considerava depender em demasia de informações de assessorias 

de imprensa, e se mostrava descontente com a quase obrigatoriedade de cobrir praticamente 

todas as ações pautadas por governos. 

 A questão infraestrutural também se apresentou relevante à possibilidade de 

investigação. Muitas vezes, repórteres precisaram usar equipamento próprio, como laptops e 

celulares, como ferramenta de trabalho. A Repórter 1 precisou recorrer a entrevistas via 

Internet, por exemplo, por conta da dificuldade em se fazer ligações internacionais no jornal.  

As Repórteres 2 e 3 indicaram a escassez de fotógrafos, economias com transporte e 

até o mobiliário da redação como empecilhos do trabalho.  Segundo a Repórter 2, a 

dificuldade em se conseguir um carro para chegar ao local combinado com a fonte levou-a a 

reduzir ao máximo as entrevistas realizadas fora da redação, aumentando a necessidade de 

consulta a releases, Web e realizar entrevistas por telefone. A Repórter 4 se atrasou algumas 

vezes para chegar a pautas marcadas por não contar com carro à disposição, bem como – e 

isso pareceu ser recorrente não apenas às rotinas das repórteres analisadas, mas também de 

toda a redação – os fotógrafos não acompanhavam os repórteres durante toda a apuração, 

precisando se dividir entre várias pautas. 

 Apesar de realidade nas rotinas jornalísticas, a questão da censura interna e 

interferência de fontes para a não publicação de matérias não se apresentou, durante a 

observação, como fator relevante à dificuldade de apuração. No entanto, a Repórter 1 relatou 

uma situação em que acabou  sofrendo ameaças para não publicar uma reportagem – a qual 

havia sido iniciada por uma informação veiculada em um release: 

O repórter hoje tem medo de pautas mais difíceis, acho que não é algo 
mais tão forte no jornalismo. O repórter tem medo de ser processado, de 
dar rolo no jornal. No ano passado, fiz uma pauta, que começou num 
release, sobre uma pulseira, lançada às vésperas do Carnaval, que 
prometia proteção contra o mosquito da dengue e da febre amarela. 
Senti algo estranho de cara e saí apurando. Acabei descobrindo que eles 
não tinham autorização do Ministério da Saúde e que o próprio químico 
responsável pela fórmula dizia coisas diferentes do que a propaganda do 
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produto. Deu uma confusão muito grande, a ANVISA [Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária] resolveu proibir todos os produtos dessa 
empresa em solo nacional. O advogado me ameaçou, fui chamada à 
delegacia, pois o proprietário afirmava que eu havia distorcido tudo que 
ele disse. Mas eu tinha tudo gravado para comprovar. O assessor de 
imprensa deles veio aqui pedir para a matéria não sair, ou sair diferente, 
mas eu não aceitei (REPÓRTER 1, 2009, informação verbal). 
 

  

A respeito da relação dos jornalistas com as restrições e censuras (internas ou externas) 

que condicionam a maior ou menor liberdade de atuação dos veículos de imprensa, Martini e 

Luchessi (2004, p.49, tradução nossa) sustentam que há alguns elementos que acabam 

permitindo que repórteres desenvolvam seu trabalho sem analisar a fundo o nível de liberdade 

à disposição:  

As operações de autoconvencimento e negação dos defeitos que detectam 
nas ações de outros parecem ser os elementos que permitem, aos 
trabalhadores em geral e aos jornalistas em particular, desenvolver suas 
tarefas cotidianas sem analisar até que ponto lhes é outorgado o exercício da 
liberdade (tradução nossa)68. 
 

 Mesmo reconhecendo as ligações do jornal e dos chefes com empresas, pessoas e 

organizações, a Repórter 4 conseguia apontar um nível de autonomia relevante no seu 

trabalho: 

(…) tenho costume de derrubar pautas, especialmente quando vejo, por 
exemplo, dados manipulados num release, só para chamar atenção para 
algo que, na verdade, não se sustenta. Aqui na editoria nós repórteres 
temos autonomia para isso, dar sugestões, derrubar pautas, opinar se 
determinado assunto rende ou não. Se eu disser que uma pauta não 
rende, as editores me ouvem e acatam. Os editores dão um norte, mas eu 
me sinto bastante livre, não me autocensuro. Há formas e formas de 
perguntar e de conduzir uma matéria, sem que você precise ficar se 
podando (REPÓRTER 4, 2010, informação verbal).  

 

As Repórteres 2 e 3 citaram mais de uma vez a questão do desconhecimento do 

público leitor como fator que dificultava ou restringia o processo de trabalho, mas de 

maneiras bastante distintas. A Repórter 2 demonstrava conhecer o leitor do caderno para o 

qual trabalhava, indicado através de pesquisa. Dessa forma, apurava de acordo com a temática 

e abordagem voltada a um público específico, o que a levava, a maior parte das vezes, a 

descartar determinados tipos de pauta por orientação do corpo de editores. Assim, acabava 

limitando seu campo de atuação. 
                                                 
68 “Las operaciones de autoconvecimiento e negación de los defectos que detectan en las accioneres de los 
outros parecen ser los elementos que permiten, a los trabajadores em general y los periodistas em particular, 
desarollar sus tareas cotidianas sin analisar hasta qué punto les es otorgado el ejercicio de la libertad”. 
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 Por outro lado, a Repórter 3 encarava o desconhecimento do público a quem se 

escreve como um dos entraves ao próprio fazer jornalístico: “chegamos ao ponto em que o 

jornal está se preocupando apenas em dar serviços, em oferecer informações instantâneas. 

Não conhecemos nosso público”.   

 O quadro que representa e condensa as análises advindas desta observação segue 

abaixo: 

 

Autonomia Posturas individuais podem ser maiores 
entraves do que fatores como tempo e pressões, 
bem como se podem apontar atuações 
relativamente autônomas dos repórteres 

Cultura do release O uso de material de assessoria de imprensa é 
constante e pode reduzir o papel da 
investigação 

Infraestrutura Dificuldades como transporte e contato com as 
fontes são empecilhos à apuração 

Quadro 8: Categoria Entraves à Investigação 

 

4.3.1.5 Categoria 5: As Fontes na Apuração 

 

 Assim como questões de poder e de restrições de atuação, o papel das fontes como 

problemática central no jornalismo tem sido alvo de uma série de estudos e preocupações 

acadêmicas (TUNSTALL, 1974; SIGAL, 1996; MANNING, 2001; SCHUDSON, 2003; 

SOBREIRA, 1993; SANT'ANNA, 2008). 

 Moretzsohn (2002, p. 66) sustenta que, ainda mais do que fatores como pressões 

externas e restrições editoriais, são as rotinas que levam a uma relação viciada entre 

jornalistas e as mesmas fontes consultadas:  

Mais do que interferência de interesses políticos e econômicos, 
equivocadamente vistos como ‘estranhos ao jornalismo’ (como se o 
jornalismo pudesse existir numa esfera ideal, independente da teia de 
interesses de poder), é o habitus que proporciona o estabelecimento de 
rotinas que levam a notícia a ser procurada ali onde ela é sempre encontrada, 
o que cria um círculo vicioso que envolve a relação com as fontes. 
 

 Essa rotina de acesso contínuo sempre às mesmas fontes é capaz de reduzir as 

possibilidades de problematização da notícia, ao passo em que auxilia os repórteres a 

driblarem o tempo, dispensando-os de buscar outros atores – num movimento de duplo 

prejuízo, ainda que reduza a pressão temporal e diminua esforços. 

 A Repórter 1 declarou ser criteriosa com as fontes, sendo este o começo do seu método 
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de investigação: procurá-las e classificá-las hierarquicamente. Para entrevistar médicos, por 

exemplo, escolhia aqueles que fossem ligados a instituições de credibilidade reconhecida. 

Sigal (1986, p.20) acredita que depender de fontes ‘autorizadas’ tornou-se uma convenção, 

“um hábito mental” dos jornalistas, o que acabaria dando aos repórteres critérios para decidir 

a quem procurar, particularmente na cobertura governamental. 

 Por conta dos critérios de credibilidade dos quais se utilizava para escolher suas fontes 

de informação, a Repórter 1 dizia não considerar assessoria de imprensa como fonte: “já 

recebi reclamações de uma assessoria de imprensa de um hospital privado pelo fato de nunca 

ter feito qualquer pauta que me enviaram”.  

 A Repórter 2 afirmou não ter tempo suficiente para acompanhar os setores que cobria 

e conversar com suas fontes. “Há dias em que eu não acompanho o setor. Só consigo 

acompanhar mais de perto em dias de vacas magras, quando há mais tempo livre. Assim, 

acompanho o setor através dos casos, fazendo suíte’”. Segundo Ruellan (2006, p.33), para 

quem o jornalismo só pode ser analisado através das relações entre fontes, pares jornalísticos 

e público, “se a ‘rua’  perde a vez para um jornalismo de tipo mais estático, imobilista, essa 

evolução é decorrente da transformação da relação com as fontes e do espaço que estas 

ocupam no continuum da produção informativa”.   

 Mesmo com contatos mais ‘estáticos’, a Repórter 2 conseguia cultivar fontes mais 

difíceis, a exemplo de um empresário que se ela recusava a falar com a imprensa, mas que 

continuava dando entrevistas só a ela, entre todos os repórteres. Já a Repórter 3 aparentava ter 

maiores dificuldades com as fontes, razão pela qual acabava fazendo pouco contato diário 

com elas. Problemas anteriores restringiram o espectro de convivência  mais frequente e 

próxima: 

 

Não tenho mais o hábito de telefonar sempre para as fontes. Antes era 
muito próxima a elas, especialmente as da área da dança em 
Pernambuco, mas acabei sendo acusada, por outras fontes, de estar 
escrevendo matérias por amizade. Defendi-me das acusações, mas achei 
melhor me afastar (REPÓRTER 3, 2009, informação verbal). 

 

 A Internet se apresentou como fonte de informação diária e relevante no cotidiano das 

quatro repórteres, especialmente como espaço para se entrar em contato com fontes, se manter 

atualizados em relação aos setores de cobertura e acompanhar os concorrentes. 

 Segundo a Repórter 1, os momentos em que a Internet mais auxiliava seu trabalho se 

dava na localização de contatos e e-mails de fontes mais difíceis, embora ainda mais do que a 
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Web, ainda preferisse o telefone para marcar entrevistas e iniciar a produção das pautas. Nas 

observações, pudemos notar que todas as repórteres começavam o dia de trabalho, 

impreterivelmente, com a consulta a e-mails. Habito realizado ao longo de todo o dia, por 

várias vezes, no caso da Repórter 1.   

 Como compreendemos que o espaço ocupado pela Internet nas redações seria um tema 

extremamente rico e complexo, além de consolidado no ambiente profissional jornalístico69, 

não nos ocupamos de investigá-lo a fundo na observação das rotinas, já que a própria temática 

exigiria um estudo especifico e aprofundado. 

 De todo modo,  não pudemos deixar de analisar os aspectos mais explícitos do papel 

da rede no dia a dia da apuração, a saber: o acesso diário e constante, especialmente para 

buscar contatos de fontes e informações a respeito dos temas a serem reportados nas matérias. 

As consultas eram realizadas em diversas horas do dia, tanto servindo para a busca de pautas 

quanto para a complementação de dados e checagem de informações. 

Como de praxe nas redações contemporâneas, o envio de releases se dava quase que 

exclusivamente pelo e-mail. Mesmo com a utilização bastante frequente e consistente da 

Internet no cotidiano dos repórteres, não nos deparamos, ao longo das observações, com casos 

em que a Web foi fonte exclusiva de informações (perfazendo os caminhos da pauta e coleta 

de informações), ao contrário do que aconteceu em relação a releases. 

A relação da Repórter 4 com as fontes, assim como boa parte de sua rotina de trabalho, 

era marcada pelas entrevistas elaboradas e relativamente longas. Pareceu estarem nas 

entrevistas a forma e o modo de maior contato com as fontes de informação, mais até do que 

telefonando-as com frequência ou fazendo a ‘ronda’ do setor. Ela se declarava diferente em 

relação a outros repórteres justamente por não ter o hábito de ‘cultivar’ suas fontes: 

Sou péssima nisso [em procurar e manter contato com as fontes]. Eu 
entrevisto e anoto. Se um dia eu precisar entrevistar de novo, está tudo 
anotado. Mas não fico mandando cartão de natal e parabéns pelo 
nascimento dos filhos, não. Agora, tem gente que eu entrevisto várias 
vezes por mês e aí você acaba criando uma relação fonte-repórter, de 
conversar coisas de bastidores e etc (REPÓRTER 4, 2010, informação 
verbal). 
 

 O quadro que resume as análises em torno da relação com as fontes nos processos de 

apuração vem a seguir: 

 

                                                 
69 A respeito da Internet como fonte de informação no jornalismo, consultar Manning (2001) e Machado (2003). 
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Hierarquia das fontes Repórteres usam critérios para escolha de 
fontes, como a vinculação a instituições 

Fontes na Internet Há o uso consistente e constante da web para 
encontrar fontes, conseguir e checar 
informações 

Cultivo das fontes  Há fontes que procuram repórteres com 
frequência e vice-versa, existindo uma relação 
de exclusividade de informações 

Quadro 9: Categoria 5 - Relação com as fontes 

 

  

4.3.1.6 A relação com o jornalismo 

 

  

Um sexto aspecto pontuou a observação aos repórteres durante suas jornadas de 

trabalho, mas que optamos não incluir no formato de categorização pelo fato de se constituir  

de opiniões e expectativas a respeito da profissão, e não necessariamente de comportamentos, 

certos tipos de padrões e hábitos profissionais rotineiros a relação com a profissão de repórter. 

 A expectativa em relação ao futuro profissional e o modo como os repórteres 

encaravam suas condições de trabalho, com destaque à questão salarial, diferiram do senso 

comum e mesmo de algumas definições da Academia, que descrevem o jornalista como 

profissional desprestigiado e mal pago, quase um diletante. Kunczik (2001, p.63 ), por 

exemplo, reforça que a imagem negativa do jornalismo “é moldada pela impressão negativa 

da ocupação que se propaga na literatura, no teatro e nos meios de comunicação”. 

 As repórteres não se mostraram descontentes com os salários recebidos, com exceção 

da Repórter 4. Para a Repórter 2: “não há perspectiva de crescimento, mas meu salário não 

me deixa insatisfeita. Só queria ter mais espaço para desenvolver matérias interessantes”. A 

Repórter 2, no entanto, assim como a Repórter 4, declarou não querer ser jornalista no futuro:  

 

Sinceramente, não quero fazer isso para o resto da minha vida. Até eu me 
lançar numa outra carreira, eu tenho aqui uma grande escola, um lugar 
onde aprendo coisas que não aprenderia em faculdade nenhuma. O 
contato humano, a experiência de conhecimento são inigualáveis. Mas as 
dificuldades me amarguram muito como repórter. Você se esforça tanto e 
parece que você está fazendo por você, e não pensando no produto final 
(REPÓRTER 3, 2009, informação verbal). 
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Apesar de a Repórter 4 classificar o jornalismo como atividade extenuante e mal 

remunerada, e de afirmar querer trabalhar na área de comunicação no futuro, mas não mais 

como repórter de redação, não deu mostras de descontentamentos com o trabalho: 

Eu gosto da profissão, do contato com as pessoas, de descobrir coisas 
novas, mas estou cansada da rotina, de ser mal remunerada, do dia a 
dia. Não me vejo como repórter no futuro porque acho cansativo e penso 
que pra ter contato com pessoas não preciso necessariamente ser 
jornalista. Agora, uma coisa que valorizo muito é o ambiente de 
trabalho. Muitas vezes o que me motiva a vir trabalhar é saber que estou 
numa equipe legal, colaborativa, que trabalha em conjunto. Dou muito 
valor a isso. Talvez por já ter trabalhado em ambientes onde a 
competitividade extrapolava os limites (REPÓRTER 4, 2010, informação 
verbal).  

 

 Acerca das possibilidades de ascensão dos repórteres, também Darnton (1995, p.74) 

reflete com pessimismo: “muitas vezes ouvi dizer que a reportagem era coisa de gente jovem, 

que aos quarenta anos perdia-se a energia, e quando se envelhecia todas as matérias 

começavam a parecer iguais”. A observação encontra eco na opinião da Repórter 4 sobre a 

pouca valorização dos profissionais experientes nas redações: 

As pessoas de 40 anos ou mais são consideradas velhas e caras para o 
jornal. O salário começa a ficar alto. Então, começam os problemas. 
Contratação de pessoas inexperientes, com falta de visão histórica sobre 
os fatos. As equipes deveriam, pelo contrário, contar com profissionais 
mais experientes. Desaprendemos a olhar os mais velhos também no 
jornalismo (REPÓRTER 4, 2010, informação verbal). 

 

 As Repórteres 1 e 3 afirmaram querer continuar na carreira de repórter, mesmo apesar 

dos percalços, e não passar por cargos de edição:  

No futuro, eu não me vejo como editora. Só me vejo como repórter. 
Lógico que todo mundo sonha com uma promoção, mas eu quero ser 
promovida e continuar sendo repórter, repórter especial. Quero ser 
repórter para sempre. (Repórter 1). 
 
Eu me vejo fazendo jornalismo, mas o desgaste que é a profissão não me 
atrai mais tanto. (Repórter 3) 
 

 As quatro repórteres que participaram do trabalho de campo, tendo parte de suas 

rotinas observadas, decerto não demonstraram comportamentos idênticos, tampouco 

compartilharam de métodos de trabalho totalmente similares.  

Contudo, pudemos notar, tal qual pontuado por Travancas (ano, p.49) quando da 

descrição das jornadas de trabalho de repórteres, que havia certos “padrões de comportamento 

determinados para esta categoria, ainda que eles não sejam detectados por seus membros 



152 
 

como ações conscientes e voluntárias”.  

 Recorrências essas que acabavam possibilitando o desenvolvimento do que chamamos 

de “jornalismo possível”, fruto de uma série de adequações e rearranjos realizados no dia a 

dia de trabalho. Conceituação que, embasada nas experiências da pesquisa de campo aqui 

relatadas, será aprofundada no capítulo a seguir.  
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 5. O Jornalismo Possível: reflexões a partir do trabalho de campo 

 

  5.1 Entre autonomias relativas e condicionantes restritivos 

 

 A observação do trabalho de repórteres veio a reforçar que as possibilidades e 

condicionantes do jornalismo possível precisam ser analisadas com o afastamento das duas 

leituras mais frequentes a respeito da atividade: a do jornalismo independente, autônomo, 

livre, e a do jornalismo inevitavelmente atado aos compromissos e constrangimentos da 

empresa jornalística.  Visões que reduzem a complexidade jornalística a descrições 

maniqueístas, beirando a simplificação redutora, além de pouco esclarecedoras.  

 Isso porque o trabalho de campo trouxe o entendimento de que mesmo em meio a 

condições restritivas, há a possibilidade de realização de investigação. E que alguns mitos 

clássicos da atividade jornalística, apesar de reconfirmados, como a estratégia do furo e a 

pressão temporal, não operam numa lógica equânime e inescapável. 

 Da mesma maneira que é comum aos veículos e repórteres o condicionamento a 

fatores empresariais e variantes políticas, também fazem parte das rotinas as decisões 

individuais e os rearranjos e negociações estratégicas com vistas à apuração.   

 Nessa primeira leitura comum nas análises e críticas - a do jornalismo exercido com 

liberdade de atuação -, os ‘tempos idos’ costumam ser evocados para descrever um ofício 

comprometido com a busca pelos fatos e também para lembrar a figura do repórter 

infatigável, alerta nas 24 horas do dia em nome da ‘verdade e justiça’, imparcial nos 

julgamentos e implacável nas investigações. Contudo, o que hoje é um estereótipo e senso 

comum a respeito do jornalismo só veio a tomar corpo, efetivamente, no jornalismo norte-

americano e britânico em fins do século XIX.  

 Por esse olhar, abandona-se a ideia de que imprensa e mercado sempre caminharam 

lado-a-lado, e que a liberdade absoluta de atuação, por conseguinte, dificilmente foi exercida 

de modo irrestrito.  Os primeiros jornais, como lembra Marshall  (2003, p.71), já surgiram 

“arquitetados e vocacionados para a lógica empresarial do capitalismo [...] em decorrência das 

demandas criadas pelo processo de mercantilização da vida burguesa na Europa”.  

Na segunda leitura frequente a respeito do jornalismo, não são incomuns discursos que 

reduzem o papel do repórter, em meio à complexa engrenagem noticiosa, a simples reprodutor 

das mensagens ideológicas dominantes, a mero compilador e redator dos objetivos 

econômico-políticos dos publishers. 
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Esse tipo de abordagem simplista pode ser observado na crítica ao que Barros Filho 

(2005, p.83) categoriza como “teoria mecanicista do reflexo”, que tem sido “uma exegese 

ideologicamente interessada, dolosamente deformadora”. Continua o autor: 

Afinal, a complexidade do comportamento social não tem, necessariamente, 
um nexo axiológico direto com relações e forcas de produção. A influência 
dessas é sempre indiscutível, mas a especificidade de universos sociais, 
atores, troféus e regras de comportamento legítimo, isto é, socialmente 
reconhecidos, relativizam a causalidade. 

 

Também não se pode perder de perspectiva a abordagem de Bourdieu (2005, p. 30, 

tradução nossa) para se entender o campo midiático, cuja análise acabaria esvaziada caso se 

tomassem como parâmetro “recursos de sociologia espontânea, e pondo tudo como 

responsabilidade dos indivíduos [que compõem o campo], da maligna natureza das 

instituições etc”70.  

Para Bourdieu (2005, p.30, tradução nossa), “só se pode verdadeiramente compreender 

essas coisas através das estruturas invisíveis que são o campo, e, neste caso em particular [da 

mídia], por intermédio da análise de algumas estruturas invisíveis, nomeadamente as relações 

entre esses três campos [a saber, político, das ciências sociais e jornalístico]71. 

Rodrigo Alsina (2009) apresenta três modelos de classificação do jornalismo através 

do modo como o profissional da notícia tem sido compreendido pelas teorias da comunicação: 

1) o jornalista como selecionador (ou gatekeeper), assim tratado nas correntes funcionalistas 

dos estudos em comunicação; 2) o modelo de defensor (adotado pela corrente dos estudos 

críticos) e o 3) produtor da realidade social. 

Esses modelos corresponderiam, respectivamente, ao jornalista que apenas cumpre 

uma função profissional ao selecionar as notícias; ao profissional que assume uma postura 

política diante da sociedade, e àquele que “tem como matéria-prima do seu trabalho a 

construção da realidade social que as fontes de informação criaram” (RODRIGO ALSINA, 

2009, p.228). 

Essa mesma perspectiva construtivista, e de enxergar o jornalista não como um 

tabelião da realidade social, e sim intérprete dela (RODRIGO ALSINA, 2009), forma as bases 

de um jornalismo possível.  

A premissa de existência de um jornalismo possível se constitui a partir da 

                                                 
70 “(...) the resources of spontaneous sociology, and to imput everything to the responsibility of individuals, the 
malign nature of institutions, etc”. 
71  “(...) one can truly understand these things only through an analysis of the invisible structures that are fields, 
and, in this particular case, namely the relations between these three fields”. 
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visualização de um entremeio, e não apenas dos extremos: uma via na qual profissional da 

notícia se encontra, por um lado, atado aos compromissos e constrangimentos institucionais e, 

por outro, portador de uma autonomia, ainda que relativa, no que concerne às ferramentas de 

apuração e produção de notícias.  

Algo que também pode ser sinalizado com a perspectiva de Hartley (2000, p., tradução 

nossa)72, que figura na epígrafe desta tese, para quem o jornalismo não pode ser explicado 

“nem pelo o que os seus adeptos clamam, tampouco pelo que dizem os seus detratores”, numa 

defesa de que é necessário adotar uma postura que não tome partido e nem reproduza o que 

chama de “oposições binárias” nas análises jornalísticas.  

Assim, partir-se-ia da lógica da investigação no jornalismo para buscar as ‘brechas’ no 

sistema do fazer jornalístico que permitam a existência de autonomias relativas. Importante 

salientar que não se comunga do viés de pensamento, nesta pesquisa, que defenda ser possível 

uma autonomia completa, isenta de qualquer interesse e parcialidade – no âmbito da apuração 

e da reportagem. 

 Moretzsohn (2007, p.32), ao analisar o jornalismo como forma de conhecimento 

associado ao ideal iluminista do esclarecimento, nomeia de “fissuras” esses momentos em que 

poderiam ser identificadas ações e atitudes que caminham na contramão da submissão 

completa dos jornalistas à indústria noticiosa.  

 A autora não acredita que o entorno político e a estrutura econômica nos quais o 

trabalho dos jornalistas se insere seja “de tal forma tentacular que impeça a expressão do 

trabalho criador” (MORETZSOHN, 2007, p32). Entendimento que poderia ser denominado 

de “espaços de manobra” dos jornalistas, sobre os quais Pena (200, p.132) afirma estarem 

localizados “na interação com os agentes sociais” 

 Essa disposição a que nos propomos em refletir acerca da profissão escapando do 

determinismo é análoga à de Rendón (1996, p.9), para quem os condicionantes econômicos e 

políticos não conseguem explicar, sozinhos, “os procedimentos concretos mediante os quais 

as políticas gerais dos donos levam à prática de recompilação e produção de mensagens, e 

como se internalizam os valores profissionais dos comunicadores que lá trabalham”. 

 Visão também compartilhada por Miège (apud Hesmondalgh, 2002), segundo o 

qual a inserção da indústria e das tecnologias no campo da produção cultural também seria 

responsável pela criação de produtos inovadores. 

                                                 
72 “Journalism is not explained by what its proponents like to claim for it, nor by what its detractors claim 
against it. In order to take proper account of it, it’s necessary to adopt a perspective on journalism which neither 
takes sides between the above binary oppositions nor simply reproduces them”. 
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 Um ‘fenômeno’ que demonstra a convivência de instâncias tão díspares dentro de 

uma mesma lógica, evocado por Saravia (2006, p.32) num paralelo que ele traça entre as 

indústrias culturais e a imprensa: “as indústrias culturais guardam estreito parentesco com a 

imprensa, que, desde sua invenção, tem difundido trabalhos medíocres juntamente com obras-

primas”. 

 Essa possibilidade de coexistência da lógica comercial das empresas e da 

permanência do ideário do jornalismo como portador de uma função social não seria apenas 

um desvario quimérico. Mesmo que se ressalve o fato de que os imperativos empresariais 

sejam preponderantes e, em muitas situações, conduzam as produções jornalísticas, não se 

pode desconsiderar a existência de atuações que são motivadas, em algum grau, por razões de 

cunho ético e que aproximam o jornalismo a esse compromisso público. Uma perspectiva que 

é corroborada por Ortega e Humanes (2000, p.59-60, tradução nossa)73 no excerto que se 

segue: 

Ainda que pertencentes a um circuito produtivo tipicamente capitalista, e 
apesar de que nele a organização racional tenha sido introduzida em 
múltiplos aspectos, os jornalistas, no entanto, continuam percebendo sua 
atividade como um serviço público destinado a fins extraeconômicos. 
  

 Levando-se em consideração a postura de analisar o jornalismo como forma de 

conhecimento que repousa sobre estruturas as mais diversas – e díspares, como o binômio 

mercado e função pública -, a ideia de um jornalismo possível se torna ainda mais reforçada. 

 Na medida em que repórteres conseguem, por vezes, driblar lógicas do jornal-empresa, 

como a exigência do furo – durante a observação, a Repórter 1, por exemplo, por mais de uma 

vez solicitou aos chefes mais tempo de apuração e acabou conseguindo retardar a publicação 

de matérias -, percebe-se nessas brechas a realização do jornalismo que caracterizamos por 

possível. 

  

5.2 Os prováveis determinantes de uma atuação jornalística ‘possível’  

 

 Essa espécie de impulso pela notícia, realizável e detectável apesar dos reveses, 

chegou a ser explicada como uma forma particular de religião74 por Ribeiro (2009, p.36). O 

autor considera que fatores como as predisposições individuais, características inerentes à 
                                                 
73Aunque entregados en un circuito productivo tipicamente capitalista, y a pesar de que en él se há introducido 
la organización racional en múltiples aspectos, los periodistas, sin embargo, continúen percibiendo su actividad 
como un servicio público destinado a fines extraeconómicos'' 
74 Religião sob a perspectiva antropológica e psicológica de manifestação cultural humana, e não pelo viés da 
religiosidade voltada a organizações e congregações.  
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profissão ou a tradição impulsionam a existência dessa espécie de 'religiosidade', capaz de 

produzir “um sentido de missão que envolve a promoção da verdade e da justiça e a 

transformação de estruturas sociais”. E também essa função de certo modo missionária 

funcionaria como justificativa para a construção da figura do jornalista como mártir, que 

sacrifica a busca pessoal em razão de um ideal maior. 

 A analogia com a manifestação religiosa é embasada com a ideia de que o 

jornalismo é envolto por condições ritualísticas e místicas que conduzem a atuação e as 

representações acerca do jornalismo. Uma das principais características que reforçam a 

metáfora, de acordo com Ribeiro (2009, p.48), estaria no entendimento comum aos 

profissionais de que seu trabalho teria uma dimensão mística, através de uma “tênue 

consciência de que o jornalismo tem uma missão superior a cumprir”. 

 A essa missão poder-se-ia associar, numa perspectiva menos afeita à comparação 

religiosa, o compromisso ético do jornalismo. A ética encarada como ideal, que impulsionaria 

a realização do jornalismo, a busca pela investigação mesmo que em contextos desfavoráveis. 

O jornalismo como sacerdócio tem guarida nessa noção de que há um comprometimento a ser 

seguido, que pode vir suplantar os percalços e que leva os profissionais, por vezes, a se 

‘esquecerem’ da condição de assalariado mal remunerado em nome dessa suposta 

característica missionária e vocacional que circunda o universo jornalístico. 

 Para compreender de que modo repórteres lidam com os dualismos inerentes à 

atividade - especialmente os que dizem respeito às contradições entre o discurso do 

jornalismo como missão e o indissociável caráter comercial dos veículos de imprensa - e 

conseguem praticar um jornalismo possível, há que se recorrer à menção de pelo menos três 

análises que traziam essa questão como foco.  

  Breed (1980) se debruçou sobre as relações entre jornalistas para entender como se 

dá a convivência relativamente pouco conflituosa entre profissionais e superiores nas 

redações. No clássico estudo em que analisou os constrangimentos organizacionais aos quais 

os jornalistas são submetidos no ambiente de veículos norte-americanos, enumera seis 

vertentes que seriam causas para um comportamento avesso a confrontos.  

Ao analisar a redação como um sistema social, o autor prenuncia que o conformismo 

nas redações seria gerado por conta da: 1) autoridade institucional, ou seja, o poder exercido 

pelo dono do jornal, 2) as sanções existentes no veículo, 3) os sentimentos de obrigação e até 

estima para com os superiores hierárquicos, 4) as aspirações de ascensão na carreira (que 

levariam o jornalista a pensar duas vezes antes de incorrer numa ‘desconformidade’, 5) falta 
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de conflitos de lealdade e, por fim, 6) pelo prazer da atividade exercida, ou seja, de trabalhar 

na imprensa e entender a notícia como valor.  

Breed (1980, p. 08, tradução nossa)75 afirma que apenas numa instância idealística o 

controle sobre as notícias é exercido unicamente pelo próprio evento a ser relatado e pela 

habilidade do jornalista. Pois que  

(…) a notícia é um produto não apenas do fato e do conhecimento do 
repórter acerca desse fato, mas de todo um sistema de relações que constitui 
a questão deste estudo [sua tese]. (…) Quase inconscientemente, [o repórter] 
é guiado pela própria natureza da nação. E não menos, há certamente alguns 
códigos profissionais jornalísticos exercendo seu papel na história sobre a 
qual se debruça – a notícia que milhões irão ler dentro de algumas horas. 

 

O autor é partidário da concepção de que a questão do controle sobre a produção 

jornalística é mais bem visualizada como um processo que combina a participação e 

“interação de indivíduos, grupos e elementos culturais” (BREED, 1980, p. 08), ou o que ele 

resume como “forças socioculturais envolvidas” nos fazeres do jornalismo. Forças essas que 

mobilizam repórteres, editores, proprietários e são orientadas, em especial, pela política 

editorial dos jornais. A internalização e utilização dessas políticas pelos repórteres aconteceria 

num processo formado pelo que o autor chama de “vários fatores estruturais nas redações” 

(BREED, 1980, p.146), que inclui, especialmente, a posição hierárquica ocupada pelo 

jornalista. 

No nosso trabalho de campo, as repórteres observadas gozavam de gradações distintas 

de ‘prestígio’ no staff do jornal, apesar de se assemelharem na posição ocupada no 

organograma da empresa. O grau de autonomia, contudo, pareceu estar mais vinculado a uma 

postura mediante seu trabalho e, por com conseguinte, nas negociações e acordos com os 

chefes, do que necessariamente pelo cargo e salário.  

Enquanto à Repórter 2, por exemplo, com mais tempo de jornal, ainda eram delegadas 

algumas funções ‘menores’ e essencialmente burocráticas, normalmente designadas a 

estagiários e iniciantes, a Repórter 1, com menos experiência no veículo, contava com mais 

espaço de negociação e conseguia sugerir mais pautas do que receber indicações de cobertura. 

Nas reflexões finais do trabalho de Breed (1980, p.423), mesmo com o fazer 

jornalístico tendo sido analisado como controlado, conduzido e restringido por essa gama de 

elementos socioculturais, conclui o autor que não haveria como afirmar se a imprensa é livre 
                                                 
75  “(…) the story is a product not merely of the event and the reporter’s knowledge of it, but of this entire 
system of relationships which constitute the subject matter of study. (…). Almost unconsciously,  he is being 
guided by the very nature of the nation. And not least, there are certain professional codes of the journalist 
playing  their part in the story he is tapping out – the story thousands will read within a few hours”. 



159 
 

ou refém, de qualidade ou ruim. Isso porque não existiriam “modelos aceitos como padrão de 

medida a uma imprensa livre e boa”76. 

 Dessa maneira, finaliza indicando que além de negócio que objetiva trazer lucro a 

seus proprietários, muitas vezes suprimindo informação e cometendo arbitrariedades em prol 

de interesses, os jornais ainda cumprem a função de disseminar informações e, assim, 

“servem consistentemente, dia a dia, como um estímulo à opinião pública, através de reações 

tanto intelectuais quanto emocionais dos leitores”77(BREED, 1980, p.423, tradução nossa). 

Pode-se arrazoar, a partir dessa consideração, que apesar de os controles internos e 

externos serem inerentes ao jornalismo, o processo de investigação não se configura como 

inócuo. A inocuidade se daria caso os mecanismos de controle impedissem por completo esse 

impulso à opinião pública apontado pelo autor. 

Ou seja, seriam inócuas as tentativas de investigação caso a percepção acerca do 

jornalismo resvalasse para uma perspectiva de que repórteres são unicamente reféns da lógica 

empresarial dos veículos. Uma vez a imprensa exercendo, no nosso entendimento, uma 

função dentro da ideia de opinião pública, ainda que em meio a uma série de condicionantes, 

a apuração de informações acaba se configurando como a propulsora e fomentadora desse 

propósito. 

Numa segunda análise, Traquina (2004, p.207) considera que, além dos 

constrangimentos organizacionais anteriormente identificados por Breed, ao trabalho 

jornalistas também recai o condicionante das rotinas e práticas profissionais, especialmente no 

que tange ao fator tempo. Ele acredita, contudo, que “mesmo limitado e constrangido, o poder 

do jornalismo e dos jornalistas aponta para a importância das suas responsabilidades sociais”. 

A crença numa impossibilidade completa de autonomia do profissional de redação 

esbarra, justamente, na existência de matérias que podem ferir interesses de anunciantes e, em 

casos ainda mais raros, do corpo gerencial da empresa jornalística. Assim como defender a 

existência de liberdade total de atuação do jornalista iria contra uma série de fatores que 

notadamente restringem a atuação dos repórteres: linha editorial, interesse de anunciantes e 

grupos econômicos e políticos ligados ao veículo, limitação do deadline, corpo funcional 

reduzido, baixos salários, cargas horárias excessivas, pouca capacitação, entre outros.  

O fato de jornais periódica ou esporadicamente abrirem espaço a reportagens de 

conteúdo ‘espinhoso’, passível de confronto com outras instâncias da sociedade – empresas, 

                                                 
76 “(…) there are no standards accepted as yardsticks for a free and good press”. 
77 “serving consistently, day in and day out, as a stimulus to public opinion, through both intellectual and 
emotional reactions of readers”. 
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políticos, celebridades, instituições governamentais, todos possíveis anunciantes –, decerto 

não é fruto, unicamente, do ‘espírito de repórter’, da compleição pela notícia, de determinados 

jornalistas. 

 Editores e publishers costumam não desconhecer, e contam com as planilhas para 

reforçar e justificar esse entendimento, que a qualidade das histórias publicadas incrementa a 

credibilidade dos veículos que comandam. E que jornais críveis são um passo para mais 

assinaturas, vendas avulsas e anúncios. Nesse viés, Meyer (2007, p.88), a terceira perspectiva 

a que nos referimos, embasado em pesquisas estatísticas, vaticina que “editores que evitam 

notícias importantes porque tratam de temas controversos podem driblar uma queda 

temporária na confiança superficial, ao custo de ferir o núcleo da confiança de longo prazo”. 

Já Traquina (2004, p.208) ressalta que “os ideais mais nobres do jornalismo são o manto de 

legitimidade do negócio”. 

Assim, manter boas matérias também pode se transformar em fonte de lucro para o 

jornal-empresa. O que vai à contracorrente da comum romantização em torno do jornalismo, e 

na, como consequência, também frequente separação entre ‘bom jornalismo’ e mercado – o 

que comumente acaba resvalando na crença nos veículos ‘independentes’ como únicos locais 

remanescentes para a produção de notícias de qualidade e com função social.  

A ressalva, aqui, vai para uma discussão que tem ecos ad eternum: a verdadeira 

independência, tal qual a objetividade e imparcialidade em seu grau máximo, não passaria de 

um bem a ser alcançado. Um ideal utópico, mas jamais podendo ser encarado como 

possibilidade factível.  Ainda, o simples descarte de informações oficiais para a produção 

noticiosa não garante, necessariamente, um produto mais completo e imparcial.  

Naturalmente, o ‘casamento’ da disposição do repórter com o entendimento de 

diretores de redação a respeito dos ganhos a médio e longo prazos advindos do investimento 

em reportagem de profundidade depende da proatividade e abertura de ambas as partes.  

Em se tratando da seara do jornalista, a disponibilidade para ir além do tradicional e 

mergulhar em apurações de vulto depende de uma série de elementos, como a própria vontade 

individual, a sagacidade e credibilidade necessária para que a pauta seja aceita (e, 

consequentemente, haver a liberação de tempo e recursos para a viabilização da matéria), a 

predisposição para um trabalho mais desgastante e, não raro, a dedicação extremada à busca 

pelo jornalismo que considera ideal. 

Sobre este último fator, o mais controverso, exige-se um envolvimento e um risco de 

caráter pessoal – razão pela qual a questão deixa de pertencer unicamente ao campo 
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profissional, resvalando não só para uma característica individual do repórter, como também, 

e principalmente, para uma tomada de decisão que cabe, em muitas situações, a ele. Também 

é ao repórter - além de toda a rede de relações de hierarquia e do seu entorno organizacional - 

que caberá optar por fazer determinada matéria e, principalmente, por insistir em seguir por 

caminhos que notadamente irão incomodar instituições e/ou pessoas. 

 Essa iniciativa é, por princípio, particular a esse profissional, mesmo reconhecendo 

que a decisão de levar ou não adiante a ideia/pauta já não cabe a ele, mas ao corpo gerencial.  

A Repórter 1, em entrevista realizada durante o trabalho de campo, creditava especialmente ao 

repórter a responsabilidade pela qualidade do jornalismo realizado. 

 Ela dizia não concordar com a ideia de que investigar é uma decisão e predisposição 

do veículo de comunicação, chegando a associar a falta de apuração a um mecanismo de 

desculpas. “Para mim, apurar bem é uma questão de organização e vontade. É a mesma coisa 

do que dizer que não faz exercício porque não tem tempo. Tempo se arranja quando se quer” 

(2009, informação verbal).  

  

 5.3 Ações individuais e autocensura 

 

 A questão da autonomia do repórter esbarra na intricada teia de relações, condições 

contextuais e restrições à qual está vinculado. Já nos referimos, no início deste capítulo, à 

necessidade de afastamento das duas visões opostas e igualmente maniqueístas que 

comumente se apresentam como perspectivas de análise do jornalismo: o de liberdade 

irrestrita e o de refém da lógica comercial das empresas de comunicação. 

 De modo a discutir a respeito de processos autônomos de atuação jornalística é 

preciso não apenas se afastar dessas duas visões, bem como reconhecer que há elementos que 

são realmente indissociáveis do cotidiano jornalístico.  

 Características, apontadas em ambas as concepções, que são inevitáveis à prática, 

como a política editorial dos veículos, a relação com agentes externos (políticos, econômicos, 

sociais) e forças internas de influência e pressão, a exemplo de hierarquias, diretrizes 

comerciais e condições infraestruturais. Elementos que não poderiam ser considerados como 

necessariamente impeditivos da atuação investigativa nas redações, e sim condicionantes do 

processo. 

 Além disso, ao considerar que podem existir autonomias relativas dentro da prática 

jornalística, especialmente diante das observações advindas do trabalho de campo, 
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consideramos que esta tese repousa numa perspectiva de entremeio. Ao visualizar 

possibilidades de atuação jornalística, é que concebemos a ideia de um jornalismo possível. 

 Atuações autônomas dentro da prática do jornalismo residem na fronteira entre o 

ideal utópico de liberdade de imprensa e conjunto de limitações inerentes a uma atividade 

exercida num ambiente empresarial atado a pressões e relações externas. 

 Autores como Glasser e Gunther (2005) entendem que as possibilidades de 

autonomia do jornalismo residem apenas e unicamente em atitudes individuais. E que 

tentativas que jornalistas fazem de separar e impor limites entre o que é jornalismo e o que é 

publicidade, ou entre fatos e opiniões, só corroboram para que a ações autônomas se afastem 

cada vez mais de se tornarem realidade. 

 Pelo ponto de vista dos autores (GLASSER; GUNTHER, 2005, p.390), os 

jornalistas detêm um grau de autonomia considerável, na medida em que “eles e apenas eles 

decidem como escrever suas matérias, quais fontes contactar, que declarações usar e assim 

por diante”. Mas esses exemplos de independência ser dariam apenas num nível operacional 

nas redações, distanciando-se sobremaneira das decisões que realmente trazem o poder de 

determinar políticas e objetivos dentro do jornalismo.  

 Ao estabelecer essa diferenciação numa analogia com o que seria um “controle 

operacional” versus um “controle alocativo”, Glasser e Gunther (2005) indicam e reforçam 

que a autonomia se dá muito mais em termos de ações cotidianas e mecânicas do que 

necessariamente em atitudes que realmente detenham o poder de modificar ou criar alguma 

coisa. 

 A independência editorial tem sido evocada como um valor (DEUZE, 2005) que faz 

parte do conjunto de elementos formadores da ideologia jornalística. Num estudo 

desenvolvido na década de 1980, Weaver e Wilhoit (1991) tiveram a percepção de que apesar 

de ter havido um declínio no número de jornalistas norte-americanos que se declaravam, nos 

anos ’70, completamente autônomos em relação ao corpo editorial, a maioria dos 

profissionais pesquisados ainda se considerava portadora de um elevado grau de autonomia 

no processo de produção noticiosa. Segundos os autores, “aproximadamente dois terços dos 

repórteres afirmaram que quase sempre conseguiam cobrir matérias quando assim o 

desejavam” (WEAVER,WILLHOIT, 1991, p.77, tradução nossa)78. 

 O tipo de pressão ou controle exercido nos jornais, além de divergir de acordo com 

cada veículo e cada situação contextual, também pode ser realizado de maneiras e gradações 

                                                 
78 “About two-thirds of the reporters said they almost always got subjects covered when they desired”.  
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diferentes. A origem do ‘poder’, decerto, também é distinta. Altschull (1997) classificou 

quatro padrões que parecem ser recorrentes na relação entre as instâncias ‘pressionadoras’ e o 

conteúdo noticioso: oficial, comercial, de interesse e informal.  

 Conforme a denominação já indica, a influência oficial se daria quando o tom das 

notícias é determinado por organismos governamentais. O controle comercial, quando 

anunciantes e parceiros comerciais dão o direcionamento editorial. Na pressão de interesse, o 

conteúdo dos veículos se amolda às questões caras a empresas, partidos políticos, grupos 

religiosos ou outros grupos que financiam ou têm fortes laços de relação com o veículo.  

 Por fim, a pressão informal aconteceria quando “o conteúdo do veículo espelha os 

objetivos de parentes, amigos, conhecidos, ou grupos lobistas que ofertam dinheiro 

diretamente ou exercem influência para garantir que as matérias desejadas sejam veiculadas 

(ALTSCHULL, 1997, p.260, tradução nossa)79. Para o autor, apesar das diferentes gradações 

de pressão possíveis e das variações que podem ocorrer em função do desenvolvimento e 

nível democrático das nações, nenhum veículo ultrapassa as fronteiras de autonomia 

estabelecidas por esses agentes de influência, já que são eles que “propiciam a sua 

sobrevivência”. 

 Assim como os padrões de restrição de autonomia dos veículos, descritos 

anteriormente, não se constituem um bloco monolítico – no que concerne ao nível de pressão, 

origem ou forma de atuação -, também os jornalistas estão submetidos a diferentes gradações 

de pressão e de atuação. Para Serra (2004, p.109), mesmo repórteres pertencentes a um 

mesmo veículo e sujeitos às mesmíssimas fontes de influência “podem selecionar diferentes 

eventos para cobrir e produzir matérias jornalísticas com um enfoque diferenciado”. É 

justamente nessa diferenciação, nesse espaço de atuação - que fica entre as influências e 

pressões diretas e indiretas e o papel individual do jornalista – que reside a autonomia relativa 

e, por conseguinte, o jornalismo possível. 

 A afirmação de que há esse espaço de manobra que permite a realização de 

investigação mesmo em meio a contextos desfavoráveis exige uma definição consistente a 

respeito das ‘autonomias relativas’ dos jornalistas. Especialmente quando se observa que 

grande parte do entendimento sobre o tema reside em apenas dois cenários – de autonomia ou 

processos não autônomos -, sem lugar para o entremeio. Plaisance e Deppa (2009), por 

exemplo, em estudo envolvendo jornalistas dos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que 

                                                 
79 “In the informal pattern, media content mirrors the goals of relatives, friends, acquaintances, or lobbying 
groups who supply money directly or who exercise their influence to ensure that the desired reports are 
circulated”. 
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os profissionais do jornalismo talvez carreguem uma conceituação inadequada a respeito da 

autonomia jornalística. 

 Para os autores, que se preocuparam em entender quais valores do jornalismo têm 

norteado a produção nos veículos, os jornalistas justificavam a existência de autonomia de 

ação pelo fato de agirem com responsabilidade. Segundo eles, o equívoco está no fato de os 

repórteres não se aperceberem de que é justamente a autonomia que determinará e 

possibilitará as atuações responsáveis, e não o contrário: 

Se os jornalistas entrevistados presumiram que enfatizar a responsabilidade 
estaria incluindo adequadamente o conceito de independência jornalística, 
então existe um problema em como os jornalistas passaram a entender a 
ideia de agentes autônomos. Certamente, autonomia é um requisito explícito 
para a ação responsável; sem ela, a responsabilidade é compreendida como 
pouco mais do que uma vaga ideia de bom comportamento, cuja definição 
pode ser manipulada de acordo com a ocasião (PLAISANCE, DEPPA, 2009, 
p.378, tradução nossa)80. 

 
 
 Cunningham (2005, p. 115) também associa a autonomia jornalística como precedente 

à responsabilidade exercida, ao propor que, sem a primeira, “não há responsabilidade pessoal 

para a tomada de decisões éticas”.  Já Borden e Bower (2009, p.355, tradução nossa) dispõem 

que a relação entre o que os jornalistas esperam em relação à autonomia e a efetiva existência 

dela é de tal modo desproporcional, que “o alto nível de autonomia exigido por muitos 

códigos de ética profissional não existe – e se é que já existiu um dia”.81 E justificam 

ressaltando o fato, extensamente abordado em estudos sob a perspectiva do newsmaking82, de 

que as estruturas do trabalho são organizadas de acordo com diretrizes hierárquicas e rotinas, 

que acabam minando as possibilidades de atuação autônoma. 

 Sem adentrar a questão dos agentes autônomos83 de que trataram Plaisance e Deppa 

(2009), nos propomos a posicionar a autonomia relativa dos repórteres, como mencionado 

anteriormente, no espaço de manobra localizado entre as pressões internas e externas e a 

atuação individual do jornalista. Um ‘entre-lugar’ que pode variar de acordo com os contextos 

e com os níveis de influência, mas que não prescinde da participação das ações do 

                                                 
80 If the journalists interviewed presumed that emphasizing responsibility adequately included the concept of 
journalistic independence, there is a problem with how journalists have come to understand autonomous agency. 
Glearly, autonomy is an explicit requirement for responsible action; without it, responsibility is rendered as little 
more than some vague idea of good behavior whose definition can be manipulated to suit the moment  
81 “(…)the high level of autonomy implied by many professional ethics codes does not exist – if it ever did”. 
82 Ver Gans (2004) e Tuchman (1978). 
83 Sobre o conceito de agentes autônomos, que seriam aqueles que não estão sob qualquer controle ou 
manipulação externa, ver: NAHMIAS, Eddy. Autonomous Agency and Social Psychology. IN: MARRAFFA, M; 
DE CARO, M; FERRETI, F. Cartographies of the Mind. Springer, 1997. pp.169-185. 
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profissional. Essa zona fronteiriça, que pode ser de difícil acesso, não nos parece – tendo os 

exemplos da observação da rotina de repórteres como balizadores – de todo inatingível. 

 A chave para a promoção desse jornalismo possível está mais nas ações individuais do 

que necessariamente nos níveis de abertura e ‘independência’ de um veículo. Se não 

tomarmos como parâmetro exemplos extremados – como a imprensa em regimes ditatoriais e 

de exceção, e jornais pertencentes a grupos políticos e religiosos -, e levando em consideração 

que todo e qualquer veículo estará inevitavelmente sob influências internas e externas, 

podem-se apontar as atuações profissionais como meio de propulsão a ações voltadas a um 

jornalismo de interesse público.  

 A ideia de que profissionais que estejam sob o mesmo espectro de influências e 

pressões possam atuar de maneira distinta, conforme observação anterior de Serra (2004), 

encontra ressonância na afirmação de Serrano (1999), para quem os repórteres de política, em 

geral, seriam detentores de mais autonomia do que outros em relação à escolha temática e 

pelo fato de os textos desses profissionais passarem por menos intervenções e receberem 

maior destaque. 

 Apesar de se tratar de texto acerca da realidade portuguesa, a autora não explicita 

mais detalhes sobre o contexto que lhe serviu de embasamento, mas podemos fazer a ressalva 

de que, a depender do veículo e de sua rede de relações, as matérias sobre temas políticos 

tendem a ser justamente as mais susceptíveis a controle. Contudo, a autora se utiliza de uma 

lógica de ação individual, no tocante ao nível de ingerência das fontes nas produções 

jornalísticas, que se aplica ao nosso entendimento de autonomia possível: 

Apesar de as fontes controlarem, em parte, o processo de produção de 
notícias, esse controle não é total, na medida em que lhes escapa o controle 
da edição de textos; por exemplo, os "cortes" e as "montagens" são 
exclusivamente da responsabilidade dos media. Aliás, o facto de as 
organizações recorrerem a publicidade paga e a existência de protestos por 
parte das fontes relativamente a determinadas matérias publicadas, são a 
prova de que as fontes não controlam todo o processo informativo 
(SERRANO, 1999, p.) 

      

 Essa noção de que repórteres têm certa autonomia que os leva a ditar suas regras e 

escolhas, ainda que de uma perspectiva meramente operacional, nos parece extremamente 

relevante na construção do jornalismo possível. Apesar de reconhecer que os critérios 

editoriais e pressões externas podem ser potencialmente mais definidores do que decisões 

sobre construção de textos e ‘recortes’, não podemos subestimar e tampouco descartar o papel 

individual no processo de produção jornalístico. 
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 Ainda que seguindo uma política editorial, são as ações individuais que promovem 

escolhas de temas, descarte de outros, procura a fontes e destaques. Elementos que podem 

construir o tom e o direcionamento de uma matéria. Portanto, também importantes, mesmo 

que sujeitos a um crivo superior. 

E não apenas as autonomias com relação a decisões jornalísticas e à propensão por 

investigar, que poderiam ser classificadas como positivas a um jornalismo de interesse 

público, são fruto de ação individual e se encaixam na ideia de autonomia relativa. A 

autocensura, a introjeção antecipada do pensamento de diretores e agentes de pressão pelos 

jornalistas, também é fruto dessa atuação autônoma, e pode ser tão ou mais corrosiva do que 

influências internas e externas. 

 A autocensura, nesses termos, opera em três frentes. Sendo, portanto, triplamente 

‘nociva’. Em primeiro lugar, a censura que se dá a partir de um caminho inverso, como é o 

caso, lima a mínima possibilidade de atuação individual, da aplicação da autonomia relativa. 

A segunda frente diz respeito à antecipação de uma provável censura (externa ou interna), que 

tanto pode ser altamente factível de ser realizada quanto repousar sob as frágeis bases da 

inferência. E, como terceira frente, a autocensura dirime qualquer chance de jornalismo 

possível, pois sequer cogita a adoção de uma postura investigativa. 

 Chaparro (1998) lembra que, à época da ditadura salazarista em Portugal, a 

autocensura se apresentava como uma das faces mais eficazes do controle midiático, uma vez 

que as redações eram induzidas a evitar certos temas, mesmo quando não havia ordens 

governamentais específicas, por conta um claro temor por represálias. Em solo brasileiro, 

veículos como o Jornal do Brasil, diante da promulgação do Ato Institucional No 5, era 

submetido a uma autocensura que perdurou de 1968 a 1972 (SOARES, 1988).  Mas a 

autocensura a que nos referimos não é a existente por imposições externas de governos, em 

regimes de censura institucionalizada, mas antes os mecanismos que refreiam, 

antecipadamente, qualquer tentativa de desenvolvimento de pautas que possam se parecer 

esquivas aos interesses e objetivos dos jornais. 

 O jornalista que constrói barreiras prévias a uma predisposição investigativa, de certa 

maneira, está se furtando a cumprir um papel que é seu originariamente, e ocupando funções 

que, em tese, não são suas. Ao editor e cargos hierárquicos superiores caberia o poder de veto 

ou aprovação a uma pauta.  

Certamente, o repórter pode se autocensurar por conhecer os ‘códigos ocultos’ do 

jornal para o qual trabalha e até por temer represálias, desgastes e a realização de um trabalho 
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natimorto. Contudo, há casos em que uma simples suposição de que determinado assunto é 

proibitivo pode vir a barrar possibilidades que se revelariam factíveis de produção de 

matérias. 

Marshall (2001, p.7) cita um exemplo folclórico das redações de jornais, as pautas 

recomendadas pela direção, ou o que ela classifica como prática da “pauta 500”, para ilustrar 

como o mecanismo de autocensura acaba sendo inoculado nos repórteres sem aparentemente 

quaisquer disposições contrárias:  

Usualmente, a pauta 500 ‘desce’ até a redação pelas mãos do Diretor de 
Redação ou do Editor Chefe, onde disfarçadamente se transforma numa 
pauta originária da própria redação. De forma velada ou não, fica implícito 
para o jornalista que executa a pauta a intenção da empresa com o tema a ser 
tratado. Nestes casos, a autocensura dos jornalistas funciona como 
catalisador deste processo de natureza antijornalística. Os jornalistas 
esquecem a ética e os princípios da cartilha do jornalismo e perseguem o 
cumprimento da pauta como se fora um esforço natural do cotidiano. 

  

 No caso hipotético acima relatado, a autocensura se encaixa na categoria de regras 

tácitas a serem cumpridas no cotidiano organizacional, já que, salvo raríssimas exceções, uma 

insurgência contra ‘ordens’ do gênero não seria passível de punições. Durante a observação ao 

trabalho da Repórter 4, ela relatou um caso de matéria encomendada – uma denúncia - que 

tomou um rumo bastante diferente do esperado, pois a publicação acabou sendo contrária aos 

interesses de quem havia ‘encomendado’ a matéria. 

 Como a repórter, ao investigar o assunto, acabou descobrindo que a fonte – um amigo 

de um diretor – estava mentindo, e havia uma ordem para que a matéria fosse publicada, uma 

manobra da edição conseguiu aliar a ordem ao cumprimento dos preceitos éticos. O texto foi 

publicado trazendo a versão do denunciante e a do denunciado, mas em fonte menor à 

comumente utilizada pelo jornal, destacada por um quadro. Quem lesse a matéria, de acordo 

com os dados e informações apuradas, entenderia claramente se tratar de uma denúncia 

infundada. Segundo a Repórter 4: 

Depois de publicado o texto, a fonte ficou com muita raiva. Mas não 
pôde fazer nada, pois sua versão estava toda ali, sem incorreções. Ele 
acabou ficando sem argumentos para nos rebater, porque a única coisa 
diferente que fizemos foi ouvir a outra parte. E como isso é regra básica 
do jornalismo, não cabia represália (REPÓRTER 4, 2010, informação 
verbal). 

 

As reações de censura prévia com as quais nos preocupamos também podem ser 

visualizadas se nos remetermos a situações em que a introjeção antecipada é causada por 
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decisões individuais e que não necessariamente são baseadas em indícios que a sustentem, 

como ordens, pautas encomendadas ou mesmo códigos ocultos. 

 A decisão por abortar a apuração de pautas com temas negativos ao veículo pode ser 

mais danosa, até do ponto de vista empresarial, do que seu desenvolvimento e posterior 

publicação. Isso porque, caso veiculada, a matéria poderá: 1) mostrar a versão do jornal para o 

fato; 2) reduzir rumores por conta da não publicação; 3) proporcionar a matéria aos leitores, 

fortalecendo a imagem ante o público; 4) evitar o desgaste do profissional com a direção, pois 

poderia vir a ser questionado de o porquê não ter alertado a empresa sobre o tema. 

 Os ecos de credibilidade que podem reverberar com a veiculação de um tema 

sabidamente negativo aos interesses e política editorial de um jornal, ainda que dotado de um 

tom todo particular em favor desses mesmos interesses, são amplamente reconhecidos pelos 

empresários de comunicação.  

Bucci (2001, p.73) ressalta que o interesse por independência editorial está 

diretamente atrelado à perspectiva de lucratividade, já que “numa sociedade em que a 

informação jornalística, além de um direito do cidadão, circula também como mercadoria, 

seria ingenuidade supor que a credibilidade não fosse fator de lucro”. E justifica a necessidade 

e factibilidade de uma atuação jornalística – tanto por parte dos indivíduos quanto das 

empresas - voltada a seguir preceitos éticos evocando justamente a indissociável relação do 

jornalismo com o mercado: 

Mais do que antes, o sucesso de um profissional de imprensa depende de sua 
credibilidade pessoal. Se um veículo informativo (um diário, uma emissora 
de rádio noticiosa, uma revista, um site) não pode acobertar conflitos de 
interesses sem arriscar-se a perder o crédito do público, também o jornalista 
não pode procurar servir simultaneamente a dois interesses conflitantes 
(BUCCI, 2001, p.79). 

 

 Assim, os interesses do jornal-empresa não podem justificar inteiramente a postura de 

autocensura dos repórteres, levando em consideração o fato de que a prática da antecipação 

proibitiva também pode, em alguma medida, ser nociva à credibilidade e consequente saúde 

financeira do veículo. Como refletiu a Repórter 4, a autocensura “é a pior coisa que pode 

existir no jornalismo. É uma atitude precipitada e nada inteligente, pois há estratégias para 

lidar com essas coisas sem ferir a ética ou os interesses e credibilidade do jornal”. 

 Aparte a questão de se fazer uso ou não de autocensuras, da introjeção antecipada dos 

ditames da direção do jornal, o fato é que não há prática jornalística que seja realizada sem 

dualismos, com a ausência de conflitos entre o que prega a deontologia e o que arrazoa o 

cotidiano da práxis. 
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Longe de ser apenas impeditivo e elemento de restrição, o convívio do fazer 

jornalístico com situações-limite em termos de aplicação de uma conduta ética em meio a 

demandas da prática é constitutivo do jornalismo. Dessa maneira, é preciso corroborar com a 

assertiva de Serra (2004, p.14), para quem “a produção das notícias depende das pressões e 

contrapressões a que estão sujeitos os meios em diferentes configurações sociais, distintos 

momentos históricos e dependendo do tipo de questão ou interesse em jogo”. 

E se não há escape a essas pressões, porque constituem e formam a própria prática 

jornalística, ao repórter cabe buscar formas de aliar a conduta ética a essas situações que, 

afinal, costumam ser corriqueiras. Através de estratégias como o uso sistematizado de 

entrelinhas e a disposição de informações de maneira a informar sem usar de assertivas – de 

forma a não suscitar possíveis represálias -, é possível atuar com mais autonomia e evitando 

autocensuras desnecessárias. Sobre a questão, nos deteremos mais detalhadamente no capítulo 

6. 

 

 

5.4 Materializações de um jornalismo possível 

 

 Estando a imprensa, de maneira geral, inevitavelmente ligada a redes de associações 

nos mais diversos campos, uma alternativa encontrada por jornalistas às constantes pressões 

sobre o fazer jornalístico é a manutenção de blogs desvinculados institucionalmente dos 

veículos para os quais trabalham. Nesses espaços, encontram menos restrição para a escolha 

de temas, ao formato das abordagens, menor limitação para se exercer um jornalismo de 

análise e com viés mais crítico.  

Pesquisa desenvolvida por Palomo (2007, p.216, tradução livre), a respeito de blogs de 

jornalistas ibero-americanos, revela que os profissionais de imprensa “se apoiam neste novo 

formato para destacar seus trabalhos e interagir visivelmente com um novo público, e seu 

êxito depende da importância outorgada às audiências”. Interessante destacar que a 

pesquisadora contabilizou mais de 700 blogs conduzidos por jornalistas, número que, de 

acordo com o estudo, iria superar dentro de um ano a quantidade de jornais digitais nos 22 

países analisados.  

Se nos blogs de jornalistas a maior frouxidão das amarras editoriais é encarada como 

princípio, e não como concessão, nos veículos tradicionais o caminho que o repórter precisa 

percorrer para estabelecer um modus operandi em que a sequência apuração, redação e efetiva 
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publicação seja completado com regularidade não é previamente garantido.  

Mesmo os jornais que gozam de maior reputação por conta das relativas 

independências de atuação exibem, na história de suas edições, episódios em que as escolhas 

editoriais não seguiram, necessariamente, aquilo que se considera como modelo de qualidade 

e ética jornalísticas. Ainda, pertencer aos quadros de um veículo menos propenso a certos 

tipos de pressão externa facilita, sobremaneira, a realização de um trabalho de apuração mais 

rigoroso. Contudo, não há garantias reais de que esse mesmo trabalho possa ser realizado com 

a frequência com que se deseja. 

 Migrar para as intituladas ‘mídias alternativas’, em primeira instância, pode se 

configurar como uma oportunidade concreta de investigação jornalística independente, já que 

há espaço propício e incentivo para tanto. Além disso, dá-se voz e vez a temas e fontes 

situados à margem da cobertura da grande imprensa. Todavia, existe também o risco de os 

textos veiculados por essas vias soarem demasiado panfletários e parciais, uma vez que a 

liberdade de atuação confunde-se, por vezes, com a falta de zelo com a apuração criteriosa. A 

chance de reportagens mais elaboradas, com apurado trabalho de reportagem e checagem, 

aumenta sobremaneira quando o mínimo distanciamento crítico é utilizado, mesmo em se 

tratando de matérias declaradamente subjetivas. 

  Descartar por completo informação oficiais, por exemplo, como apregoado por 

algumas mídias, pode trazer como consequência a falibilidade de informações, capitaneada 

pela opção partidária, reducionista (por ignorar totalmente as ‘versões oficiais’) e 

excessivamente parcial. Dessa forma, pode-se incorrer na prática de ferir um dos ‘pilares’ do 

jornalismo, que é o de dar voz a todos os lados envolvidos na notícia. 

 Conforme assinala Kunczik (2001), manter um “ceticismo fundamental” é condição 

essencial mesmo para um jornalismo ativista e engajado. Em se tratando de mídias 

tradicionais, de veículos que fazem parte de sistemas de comunicação, em grande parte dos 

casos com ramificações em setores de negócios os mais díspares possíveis, as limitações de 

atuação dos jornalistas são tanto maiores. 

  A quantidade de ‘assuntos proibitivos’ tende a crescer, naturalmente, quando a 

empresa jornalística está interligada a outras organizações privadas e governamentais. Os 

atores responsáveis pelas restrições à reportagem autônoma, consequentemente, também são 

em maior número. Apesar desses “constrangimentos organizacionais” (TRAQUINA, 2004), 

ainda assim podem ser elencadas iniciativas que resultam em investigação jornalística. 
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Rendón (1996), a respeito da impossibilidade de a economia política conseguir 

explicar todos os níveis do funcionamento dos meios de comunicação, primeiro a reconhece 

como responsável por trazer esclarecimentos basilares para que se possam entender os fatores 

que podem interferir nas mensagens produzidas pelos meios de comunicação, para depois 

completar que os interesses políticos e econômicos têm clara influência nas políticas macro, 

gerais, dos veículos de comunicação. Mas que não conseguem dar conta de todas as camadas 

que envolvem a produção noticiosa.  

Para ilustrar a afirmação, o pesquisador dá o exemplo do trabalho de dois jornalistas 

da rede de televisão mexicana Televisa, os quais, segundo o autor, são amplamente diferentes 

“em muitos sentidos”, fazendo parte de uma mesma empresa. E lança o desafio para que se 

analise a respeito dos graus de autonomia de trabalho dos comunicadores, e se e de que forma 

esses profissionais aceitam sem maiores resistências os interesses dos proprietários dos 

veículos . 

Se levarmos em consideração a existência dessas ‘brechas’ em que podem ser 

observados reflexos de autonomias dos repórteres, ou ao menos algumas ‘fagulhas’ de 

independência – uma ou outra matéria que fuja ao tradicional, alguma decisão editorial avessa 

às costumeiramente tomadas, a opção por ‘segurar’ uma versão contada em reportagens, 

mesmo que indo na contramão de interesses de alguns anunciantes –, pode-se inferir que em 

algumas situações ainda é possível fazer investigação jornalística. 

E para que o jornalismo possível seja materializado, há que se percorrer o caminho da 

apuração. Um processo passível de ser identificado e demonstrado, conforme proposição 

desenvolvida a seguir, no sexto capítulo.  
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6. A construção do processo de investigação: proposição de 

procedimentos a um jornalismo possível 

 
 Há pouco, aludimos que o jornalismo possível acontece nos espaços de autonomias 

relativas dos repórteres, através dos quais a investigação pode ser realizada. Nas 

considerações advindas anteriormente, com a experiência do trabalho de campo, 

especialmente nas análises reunidas na Categoria 3: Ética e responsabilidade, também 

emergiu a questão de que o critério ético evocado e utilizado pelos repórteres com mais 

consistência era a investigação.  

Dessa maneira, as jornalistas analisadas associavam um comportamento ético à 

necessidade da apuração de informações, numa relação diretamente proporcional.  

 Em acordo com as reflexões realizadas a partir da observação da rotina das repórteres, 

seria através de um trabalho de investigação criterioso que se poderia mensurar o 

comprometimento em nível ético de uma atuação jornalística.   

 Se um dos papéis mais relevantes da investigação, no jornalismo, é justamente se 

aproximar de valores éticos, então surge a necessidade de identificar os elementos e situações 

que vêm a contribuir com a adoção da prática da apuração no cotidiano das redações. 

Compreender de que maneira se dá a apuração e qual sua 'função' na produção das notícias.  

 Para isso, é preciso levar inicialmente em consideração o fato de que os jornalistas, em 

meio a suas idiossincrasias, cultura e regras profissionais,  condições e restrições de atuação e 

representações da realidade, operam com dados e informações para erigir narrativas que serão 

tomadas por pequenos excertos do mundo. Identificar e demonstrar essas possibilidades de 

construções noticiosas, através dos processos de investigação, é a que nos propomos neste 

momento. 

 Orientando-nos pela proposição de Rodrigo Alsina (2009, p.303), chega-se a um 

cenário de construção da notícia formado por “três mundos distintos e que estão inter-

relacionados”. Esses mundos seriam 'utilizados' pelos jornalistas no processo que visa à 

criação de um “mundo possível”, que teria sua materialização através das notícias. 

 O jornalista, ao exercer suas atividades cotidianas, acabaria atuando como criador de 

um mundo possível a ser transmitido ao público. Recuperando e fazendo uma apropriação do 

conceito dos mundos possíveis de Umberto Eco84, o autor propõe a existência dessas três 

                                                 
84 Para Eco, as narrativas ficcionais, ou os mundos possíveis, precisam trazer um mínimo de verossimilhança em 
relação à realidade, para que não caiam no ridículo perante os leitores. De sorte que “os mundos possíveis, em 
maior ou menor grau, são parasitários do 'mundo da experiência'”. Dessa maneira, “suas leis internas podem ser 
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instâncias narrativas as quais o jornalista recorre no processo de produção noticiosa. 

 O primeiro dos mundos seria o mundo real, correspondente ao que se convenciona 

pelo lugar dos “fatos, dos acontecimentos, que foi dotado de sentido, prima facie (RODRIGO 

ALSINA, 2009, p.304).  É o mundo onde se encontram as fontes, os acontecimentos dos 

quais participa, as coletivas de imprensa, as reuniões, as efemérides. Esses dados são 

interpretados através dos mundos de referência, que são “construções culturais que o 

jornalista estabelece segundo sua enciclopédia” (RODRIGO ALSINA, 2009, p.309). 

 As referências são 'escolhidas' pelo repórter de acordo com o maior grau de 

verossimilhança em relação aos fatos sob análise e às informações associadas, de modo que o 

referencial pelo qual se optou tenha mais condições de explicar os acontecimentos relatados. 

Para o autor, o mundo de referência funciona como uma matriz do mundo possível que é 

narrado pelas notícias. 

 Esse processo de construção noticiosa, em que os repórteres retiram informações de 

um mundo 'real' e as avaliam por intermédio de critérios de verossimilhança – através de seus 

mundos de referência – culmina com o estabelecimento do mundo possível. Uma espécie de 

“mundo narrativo construído pelo sujeito enunciador [no caso, o repórter], a partir dos outros 

mundos citados” (RODRIGO ALSINA, 2009, p.310). 

 Dessa maneira, pela caracterização do autor, no “mundo real” se verifica, no “mundo 

de referência” se atesta a verossimilhança e, por fim, no “mundo possível” se desenvolve a 

veracidade dos fatos. E para que esses mundos possíveis adquiram um caráter de verdadeiro, 

o jornalista “lança mão de marcas de veracidade” (RODRIGO ALSINA apud RODRIGO 

ALSINA, 2009, p.310).  

 Com base nessa ideia de tríade da produção jornalística, pode-se deduzir que todo esse 

processo inter-relacionado - em que há a confrontação de fatos, a avaliação de acordo com 

referenciais de verossimilhança e a efetiva demonstração dessas construções narrativas 

através das notícias -  é o caminho percorrido pela investigação. São etapas da apuração 

jornalística, que principiam pela identificação dos acontecimentos e posterior verificação.  

 Essa noção está calcada no entendimento de que o jornalismo é uma forma de 

produção de conhecimento (MEDITSCH, 1997), que participa da construção e interpretação 

da realidade social (VIZEU, 2004). Assim, se não é mera reprodução do real, pode ser 

                                                                                                                                                         
(cont)  prescritas de alguma maneira, mas, em todos os casos, será ainda um mundo menor do que o mundo que 
conhecemos através das nossas unidades culturais” (BRITO JÚNIOR, 2005, p.8). Para acesso à conceituação 
original, consultar ECO, Humberto. Metáfora e mundos possíveis. IN ECO, Umberto. Os Limites da 
Interpretação. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
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configurado como um método de interpretação sucessiva dessa realidade (GOMIS, 1987). 

Como método, opera através de uma série de regras e modos de atuar próprios – incluindo, no 

nosso entendimento, a fase de apuração e verificação de informações - , ainda que não se 

excluam as particularidades e condições contextuais.  

 Esse método de construção e interpretação da realidade conta com a atuação de 

elementos que chamaremos de tangíveis (técnicas e modos de atuação, deontologia), que 

juntamente a fatores intangíveis (condicionantes ao trabalho, restrições da empresa 

jornalística, papel da subjetividade do repórter,  preceitos ético-morais e cultura profissional), 

irão conduzir o trabalho jornalístico. Reconhecendo-o como método, pode ser verificado e 

confrontado com a práxis, exercício a que nos proporemos realizar mais adiante. 

 Quer seja tomado por forma de produção de conhecimento, construção de realidade ou 

interpretação do mundo, certamente há que se levar em conta o fato de que o jornalismo não 

pode ser avaliado, observado e discutido apenas sob o aspecto de sua porção mais tangível. 

Desse modo, reduzi-lo-íamos a um conjunto de técnicas orientadas por um fim ético, numa 

simplificação da atividade a “uma operação meramente mecânica de meia dúzia de regras” 

(VIZEU, 2002, p.3).  

 Por outro lado, fazemos a proposição de colocar, neste momento do trabalho, um foco 

sobre os processos de ordem prática da construção jornalística. Embora não se configurem 

como os únicos ou principais fatores de condução dos rumos ou vieses de uma notícia, 

certamente não estão dissociados desse conjunto. 

Ainda que a apuração seja realizada com a finalidade de justificar ou fornecer o que 

Rodrigo Alsina (2009, p.310) caracteriza por “marcas de veracidade”, é pela investigação que 

as narrativas noticiosas são construídas – sejam elas mais ou menos aproximadas dos 'fatos' 

transformados em acontecimentos pelos repórteres. 

  A perspectiva de que o jornalismo cria realidades, decerto, carrega uma pecha 

negativa, próxima ao engabelo. Schudson (2003), que comunga da noção de que a construção 

da realidade é característica constitutiva do jornalismo, faz uma distinção entre essa 

'faculdade' jornalística de criar e o movimento que levaria os jornalistas a inventar, evocar 

fatos apartados do mundo real.  

 Reforça o autor que os “jornalistas normalmente lidam com material provido por 

pessoas e eventos reais” (SCHUDSON, 2003, p.2), mas destaca que essa 'criação' de 

realidades se dá em operações específicas e presentes na construção de notícias. A exemplo da 

“seleção, destaque, enquadramento, mascaramento e recorte na reportagem”, de modo que a 
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audiência passe a tomar aqueles enfoques como a própria realidade.  

 É por isso que o autor reitera a construção da realidade como parte indissociável do 

fazer jornalístico, tanto que “nenhuma melhoria na ética da mídia, métodos midiáticos ou 

qualquer outra mudança social altera este elemento básico da narrativa jornalística”85 

(SCHUDSON, 2003, p. 3, tradução nossa). 

 Conforme observado, ainda que os 'fatos' venham a ser interpretados, direcionados e 

até mesmo deformados, dificilmente se constrói qualquer representação do mundo 

unicamente sobre bases que não se relacionam de alguma maneira – ainda que atravessada -  

com acontecimentos protagonizados ou produzidos por pessoas e fatos 'reais', com situações 

pertencentes à seara da práxis, ao “mundo real”. Assim, não haveria como descartar essas 

‘versões’ e ‘parcelas’ de realidade como matéria-prima do jornalismo; do contrário, a 

atividade tratar-se-ia exclusivamente de narrativas e criações ficcionais. 

 Essa aproximação, portanto, com a veracidade e verossimilhança dos fatos, apesar de 

não garantir que a verdade ou ‘verdades’ sejam alcançadas, e de que haja intencionalidades 

mais fortes do que o próprio propósito de busca pelo real – Sponholz (2009) lembra que 

seleção e perspectiva são partes preponderantes desse processo -, também não poderia ser 

apressada e taxativamente entendida como meramente figurativa. 

 Essa busca pelo verossímil que se dá pelo processo de investigação, além de funcionar 

como uma espécie de regra tácita no jornalismo, também se configura muitas vezes como 

elemento norteador do trabalho. Como ressaltado anteriormente, há uma associação entre o 

comprometimento ético e a apuração de informações.  

 Decerto, há uma grande parcela de não-arbitrariedade nas escolhas, enquadramentos e 

seleções tomadas pelo jornalismo na construção do real que vai ao noticiário. Por outro lado, 

esses movimentos não são apenas fruto de decisões e posturas pessoais, já que há padrões e 

'modos de fazer' que orientam boa parte das rotinas. Schudson (2003, p.34, tradução nossa) 

posiciona que boa parte da subjetividade jornalística não é fruto de influências 

idiossincráticas, mas sim de padronizações: 

Jornalistas não tomam decisões a esmo. Exatamente porque estão sob 
pressão para finalizar um produto a cada vinte e quatro horas ou, nos dias 
atuais, de modo ainda mais acelerado, eles dependem de uma escrita rápida e 
confiável, de convenções, rotinas, hábitos e suposições sobre como, por que 
e onde apurar notícias86. 

                                                 
85 Journalism still constructs reality, and no improvement in media ethics, media methods, or any other social 
change alters this basic element of journalistic story-telling.” 

86 “Journalists do not make their decisions at random. Precisely because they are under pressure to churn out a 
product  every twenty-four hours or, these days, even more rapidly, they depend on reliable shorthand, 
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 Esses elementos de certo modo procedimentais incluem disciplina e o rigor do método 

de verificação. E embora não neutralizem os aspectos intencionais e tampouco os superem na 

capacidade de direcionamento, certamente podem trazer informações que venham a reforçar e 

incrementar as possibilidades de interpretação noticiosa pelo público.  

 Essas informações que podem contribuir para que uma história seja relatada pelo 

jornalista de modo menos reducionista e mais completo envolve um caminho que passa pela 

busca de uma pluralidade de fontes, vozes e versões do real na formação do discurso 

jornalístico. E para afiançar que esses elementos façam parte das narrativas, há a participação 

do método e rigor jornalísticos.  

 É justamente pelo método que “problemas trazidos com as características próprias do 

jornalismo” (SPONHOLZ, 2009, p.129) podem ser reduzidos. Problemas e fraquezas comuns 

ao fazer jornalístico, a exemplo de simplificações, incorreções e falácias têm a chance de ser 

evitados e diminuídos quando se insere o método no cotidiano. Especialmente se há a adoção 

de modalidades metódicas intersubjetivas (ROCHA, 2007; SPONHOLZ, 2009). Ou seja, um 

método que inclua a perspectiva de compartilhamento, de adoção de regras claras e 

verificáveis de investigação.  

 Acerca da necessidade de um caráter intersubjetivo aos métodos, Rocha (2007, p.187)  

indica que “o rigor nos procedimentos de apuração e narração jornalísticos pode ser melhor 

concretizado com a recomendação de atenção aos sistemas de relevância com que são 

entendidos 'os fatos' sociais e às pretensões de validade com que são justificados”. Por esse 

posicionamento, o método será tanto mais viável quanto forem claros não apenas os caminhos 

percorridos pela investigação, bem como exista uma correlação e um mínimo de 

compartilhamento entre o repertório utilizado pelo jornalista e o acervo de preocupações e 

crenças do público. 

  A efetiva concretização do método também irá depender, ainda, da associação com o 

caráter de veracidade das fontes e das informações, em busca de uma equanimidade, por 

exemplo, entre vários pontos de vistas colhidos com observadores e instâncias diferentes 

relativas ao mesmo fato. Próximo à proposição de Lage (2001), à qual aludimos 

anteriormente, de se ouvir, sobre um mesmo tema, ao menos três fontes que não se conhecem 

e não mantêm contato entre si. 

 Pelo próprio fator subjetivo e de escolha existente mesmo no cumprimento de uma 

rotina de verificação inerente a um método, e pela própria falibilidade possível a qualquer 

                                                                                                                                                         
conventions, routines, habits, and assumptions about how, why and where to gather the news”. 
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metodologia adotada – das científicas às pertencentes ao universo das profissões, como a 

jornalística –, o método jornalístico, mesmo quando operado com rigor e esgotando todas as 

possibilidades de averiguação e checagem, não tem condições de trazer garantias reais de 

afastamento ao erro e à falácia. 

 Contudo, e recorrendo uma vez mais às reflexões de Sponholz (2009), o que se põe em 

discussão é a possibilidade de as matérias jornalísticas se aproximarem a um caminho – 

novamente, a um processo – que tenha como norte a busca por informações, por várias vozes,  

olhares e vieses, fomentando possibilidades de interpretação da notícia. 

 

6.1 Os ‘métodos’ no jornalismo 

 

 Todo método irá pressupor um ponto de partida, uma série de procedimentos de 

averiguação e um ponto final, que é o alcance de um objetivo. Na ciência, o método é o 

percurso que é trilhado pelo cientista em busca da verdade necessária, um processo não 

totalmente controlável, nem totalmente previsível e que, provavelmente, deverá ser 

reinventado em cada etapa do processo. 

 O que importa à construção do conhecimento científico é justamente provar que as 

hipóteses servem (verdades necessárias), de modo que se chegue ao final com um resultado 

que comprove a veracidade delas ou as refutem (que não sirvam). Não há como realizar ou 

exigir do jornalismo uma associação direta ao rigor da ciência, por fatores diversos. O tempo 

é o principal deles. 

 A ditadura temporal na atividade, o fato de o tempo ser constitutivo do fazer 

jornalístico (MORETZSOHN, 2002; FRANCISCATO, 2005; SCHLESINGER, 1993)  

impossibilita que o jornalista, por exemplo, invista tempo na análise das hipóteses – as quais, 

para Demeneck (2008), são ferramentas incontestes do trabalho jornalístico. Nem mesmo nas 

etapas de refutação ou comprovação. 

 Outra distinção importante poderia ser descrita como os diferentes graus de 

profundidade com que lidam as duas instâncias de produção de conhecimento – o jornalismo, 

nesse caso, trataria seus temas a um nível menos 'denso' do que a ciência.  Enquanto a 

primeira operaria nos limites do senso comum, o segundo se cercaria de ferramentas e 

processos  para alcançar descobertas, verificar e comprovar hipóteses e, assim, produzir novos 

saberes. 

 Contudo, pode-se também adotar uma perspectiva não apenas de valoração e extrema 
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diferenciação entre essas duas esferas do conhecimento, como a proposta por Meditsch (1997, 

p.3) ao afirmar que “o jornalismo não revela mal nem revela menos a realidade do que a 

ciência: ele simplesmente revela diferente”.  

 O autor vai além e completa: “ao revelar diferente, pode mesmo revelar aspectos da 

realidade que os outros modos de conhecimento não são capazes de revelar” (MEDITSCH, 

1997, p.3), ressalta, a respeito das comparações frequentes entre jornalismo, ciência e história. 

 Franciscato (2006, p.15) sustenta que o fato de o jornalismo estar localizado num 

intermédio “entre as ciências e o senso comum” acaba permitindo que exista a possibilidade 

de a atividade jornalística “dialogar com essas duas formas de conhecimento, alimentar-se de 

ambas em seus quadros interpretativos”. 

 Adotando a proposição de entendimento do jornalismo como um campo de 

conhecimento que não é mais ou menos valoroso do que outras esferas, e sim diverso, com 

suas singularidades, falhas e também pontos de destaque, é que podemos iniciar a tentativa de 

construção de um processo jornalístico possível.  

  A ideia de aproximação do jornalismo com os rigores científicos sempre esteve, em 

maior e menor grau, nas discussões e estudos em torno da busca por critérios e conjunto de 

regras que garantissem um incremento de qualidade e acuidade no jornalismo. É justamente a 

preocupação com o rigor do método, que a partir daqui passaremos a denominar de ‘processo 

de apuração’ – numa tentativa de desvinculá-lo do método na ciência -, que tem trazido 

propósitos de aproximações do jornalismo com o fazer científico.  

 A ligação entre essas duas esferas de conhecimento dá mostras no modo com que 

jornalistas, numa espécie de reedição do método de atuação dos cientistas 

(CHRISTOFOLETTI, 2008), ocupam-se em verificar informações, explicar fenômenos, 

formular hipóteses e dar vereditos. Comportamento que é fruto de um elemento presente nas  

duas instâncias, a dúvida: “para cientistas, filósofos ou mesmo jornalistas, certas certezas são 

fundamentais. Neste sentido, a dúvida tem papel importante em suas buscas cotidianas” 

(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.206).  

 Kunczik (2001, p.24) lembra que, destacadamente na Alemanha do século 19, os 

jornalistas apresentavam “a tendência de aplicar um enfoque e um método científico ao seu 

trabalho”, com a utilização dos termos 'jornalista' e 'doutor' com o mesmíssimo sentido. 

 Ainda que as ciências humanas e sociais já venham se ocupando do jornalismo como 

objeto de investigação87, e que teóricos do campo proponham métodos específicos88 para a 

                                                 
87 A Alemanha foi palco de pelo menos três importantes estudos científicos sobre a atividade. Peucer (cont) 
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elaboração de pesquisas acadêmicas89, a adoção de métodos científicos no modus operandi 

dos repórteres não é comum. 

 Um dos principais expoentes dessas inciativas de aproximação do jornalismo com o 

rigor metodológico da Ciência tomou corpo no início do século 20, nos Estados Unidos. 

Robert Park, que havia atuado como jornalista profissional antes de embarcar para a carreira 

acadêmica como sociólogo e professor, desenvolveu extensa pesquisa sobre o jornalismo 

(MACHADO, 2005), com destaque para a tese doutoral Crowd and Public, defendida em 

1903, na Alemanha. 

 Park trouxe a contribuição das ciências sociais à atividade e vice-versa, tratando a 

cidade como um ‘laboratório social’ e imprimindo um caráter científico, em termos de rigor e 

profundidade, às investigações jornalísticas. Mesmo com o legado de Park, as tentativas de  

aproximação do jornalismo com o rigor metodológico das ciências sociais, como o 

'jornalismo de precisão' defendido por Philip Meyer90, apresentam-se como ações isoladas, 

bem mais próximas às exceções do que a uma prática consistente. 

 Uma proposição para o incremento do trabalho jornalístico, com base no método 

arquigenealógico91 de Michel Foucault, foi desenvolvida por Moraes (2010, p.1) para orientar 

a prática profissional por intermédio da adoção, pelo repórter, de uma postura de analista do 

discurso. Para a autora, os profissionais da notícia precisa lançar mão de outros recursos 

teóricos que possam ir além da noção de valores-notícia: 

Como os acontecimentos da vida cotidiana comportam diferentes versões ao 
serem relatados, parece-nos interessante entender como os discursos 
constituem os sujeitos informantes e de que forma a história e as relações 
entre saber e poder interferem nessa constituição. 

  

 A proposta daquela pesquisadora, assim, é de que sejam adotados procedimentos caros 

ao movimento de análise de discursos sociais sob a égide do conceito foucaltiano de arquivo, 

                                                                                                                                                         
(cont) autor da primeira tese doutoral sobre o jornalismo, em 1690, já pretendia uma teoria própria para o 
periodismo. Weber, em 1910, defendia um “estudo genuinamente científico” sobre a imprensa e Groth (apud 
Belau, 1967, p.82-83) levantava a bandeira de uma ciência dos jornais (Zeitungswissenschaft). A “teoria pura 
da ciência dos jornais” previa  cinco constituintes dos veículos:  Universalidade, Atualidade, Acessibilidade, 
Periodicidade e Público Potencial).  O jornal e as revistas seriam elementos de caráter universal, “obrigando, 
portanto, a uma contemplação universal (BELAU, 1967, p.17).   

88 Strelow (2008, p.08), por exemplo, propõe uma Análise Global de Processos Jornalísticos (AGPJ), que “ tem 
como preocupação compreender a prática jornalística na contemporaneidade e o modo como ela se insere e 
se relaciona com as mudanças sociais e culturais em curso”. 

89 Ver BENETTI, Márcia; LAGO; Cláudia. Metodologia de Pesquisa em Jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2007. 
90   Op cit, no segundo capítulo. 
91   A própria autora traz a definição: “O método foucaultiano que direciona o olhar de um analista de discursos 
sociais é denominado de arquigenealógico. Ele permite tematizar a relação entre verdade e saberes, valores, 
instituições e práticas sociais de onde os discursos emergem. Neste sentido, ao jornalista caberia a montagem 
de um arquivo que evidenciasse o jogo de regras do aparecimento desses discursos (MORAES, 2010, p. 11). 
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de modo que o jornalista possa “tematizar a relação entre verdade e saberes, valores, 

instituições e práticas sociais de onde os discursos emergem” (MORAES, 2010, p.11). 

Cabendo a ele, com o trabalho de apuração e construção de narrativas, o desenvolvimento de 

um arquivo, através do qual possam ser evidenciado o “o jogo de regras do aparecimento 

desses discursos”.  

 Essa montagem a cargo do jornalista teria por objetivo mostrar, nos textos produzidos, 

a complexidade de fatores e influências que envolvem os fatos temas relatados. Ou, conforme 

explica a autora, essa metodologia se trata “do desenvolvimento de um instrumento 

intelectual por parte do jornalista que problematize os sistemas de pensamento” (MORAES, 

2010, p.12). Essa problematização se daria através da descrição das condições de existência 

de um discurso, conforme a recomendação de Foucault à análise arquigenealógica. 

 A aplicação desse método à práxis envolve a adoção de posturas que, em seu conjunto, 

teriam como principal efeito a busca por pluralidade de vozes nas narrativas jornalísticas, e se 

referem mais especificamente à relação com as fontes.  Um apanhado dessas orientações, 

destacadas por Moraes (2010) como necessárias ao que chama de instrumentalização 

intelectual do jornalista, seguem no quadro abaixo. Na primeira coluna, estão dispostos 

pressupostos embasados na arquigenealogia. Na segunda, indicações de como as 

conceituações podem ser aplicadas no processo jornalístico: 

Pressupostos arquigenealógicos Orientações à prática do jornalismo 

Posicionamentos das fontes estão vinculados a 
sistemas de saber 

Atentar para o fato de que a legitimidade 
contextual das fontes pode não estar associada a 
qualidade 

Palavras possuem significados diversos de acordo 
com o contexto a que estão inseridas 

É preciso escapar da obviedade e investigar os 
sentidos que rodeiam as palavras 

As pessoas são parcialmente condicionadas por 
ordens discursivas 

É necessário que o jornalista descreva o que as 
instituições permitem ou não que seja falado 
pelas fontes, em vez de atribuir essas falas 
exclusivamente a elas 

Sujeitos são constituídos por diversos tipos de 
discurso (religioso, estético, político etc) 

Importante observar que uma categoria discursiva 
(cultural, por exemplo) pode ser mais relevante 
do que outra (político-ideológica) na formação do 
discurso, a depender da situação 

Relacionar os discursos à conjuntura histórica   é 
mais do que associar o que é dito às  situações 
político-econômicas imediatas  

É preciso entender o sistema de pensamento que 
está por trás dos argumentos utilizados pelas 
fontes 

A heterogeneidade de vozes no discurso 
(jornalístico) não se deve necessariamente à 
quantidade de entrevistados 

A heterogeneidade se dá mais por conta da 
diversidade dos pontos de vista apresentados 

Quadro 10: Proposição de prática jornalística focada no método arquigenealógico foucaltiano, com 
base no conjunto de 'posturas' desenvolvido por Moraes (2010).  
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 Ao analisarmos as proposições dos pressupostos acerca dos discursos enquanto 

'arquivo', percebe-se que a transposição desses elementos para a prática jornalística se 

apresenta mais no campo das orientações voltadas ao trato com as fontes do que propriamente 

como um método de trabalho. 

 A respeito, a autora reitera essa análise, afirmando que essas indicações de postura não 

visam “à substituição dos métodos tradicionais de captação e tratamento dos discursos com os 

quais o jornalista trabalha” (MORAES, 2010, p.13). Sua proposta seria contribuir com as 

técnicas de investigação jornalística, com a justificativa de que: 

(…) a maior ou menor capacidade analítica do jornalista vai depender de um 
conhecimento interdisciplinar que não se esgota no estudo de metodologias, 
pois permeia estudos advindos de outras disciplinas que auxiliem o trabalho 
de interpretação das realidades percebidas pelos sujeitos sociais (MORAES, 
2010, p.13). 
 

Também na seara da linguagem, Pereira (2008, p.6) propõe que a escrita jornalística 

seja um “método de observação da vida cotidiana”, não se limitando a descrições do mundo, 

mas contribuindo para a ampliação do entendimento e interpretações da realidade social. 

 Para isso, indica o autor que o texto jornalístico precisa trabalhar a palavra sob três 

aspectos de temporalidade: 1) tempo interno do texto; 2) tempo externo e 3) tempo das 

sociedades. Essas instâncias estariam associadas, respectivamente, a noções de 

verossimilhança, de reduções e simplificações e ao conjunto de conhecimentos filosóficos a 

respeito de um objeto.  

 Esses movimentos do texto jornalístico teriam por propósito demonstrar “como os 

grupos se associam e se definem através de um conjunto lexical, embora às vezes específico, 

mas nem sempre dialogando para romper as fronteiras dos significados” (OLIVEIRA, 2008, 

p.5). 

 Apesar de não explicitar de que maneira os aspectos temporais internos e externos 

podem ser aplicados às narrativas jornalísticas, destaca que o caminho a ser percorrido por um 

texto renovador está no “reconhecimento das diferenças discursivas, na ampliação de 

circulação dos sujeitos nos discursos jornalísticos - nos gêneros reportagem, entrevista e 

notícia” (OLIVEIRA, 2008, p.6). Nessa medida, se aproxima da proposição anterior no que 

diz respeito à diversificação das vozes e dos pontos de vista nos textos do jornalismo. 

 Outra forma comum de associação entre ciência e o jornalismo são as realizadas  num 

comparativo com a História. Fatos como objetos e relatos contextualizados acerca de eventos 

estariam entre as principais semelhanças. Bem como aproximações entre propósitos e técnicas 

de investigação jornalística com as ferramentas metodológicas e objetivos historiográficos, 
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que têm sido aventadas por autores com frequência (PEREIRA, 2006). 

 Também não incomuns são as perspectivas que indicam as possibilidades do uso de 

métodos historiográficos para pesquisas em jornalismo (BARBOSA, 1998; ROMANCINI, 

2005). Mesmo levando-se em consideração o fato de que essas similitudes são observadas 

com desconfiança e até rechaço.  

 Um dos principais elementos diferenciadores entre essas duas esferas residiria no fato, 

de acordo com Boveé (1999, p. 20, tradução nossa), de que jornalismo e história são tipos 

diversos de conhecimento. Enquanto o primeiro se trataria de conhecimento prático, aplicado 

a alguma situação, o segundo se trataria de conhecimento teórico, sem propósito específico 

imediato, que não a satisfação de uma necessidade ou curiosidade pelo saber:  

Quando os historiadores comunicam os seus conhecimentos históricos, eles 
assim o fazem, predominante e corretamente, simplesmente para ajudar as 
pessoas a entenderem o que aconteceu. Mas os jornalistas, na medida em que 
praticam jornalismo, têm um objetivo prático em mente. Eles adquirem e 
comunicam conhecimento de modo a proporcionar às pessoas o que elas 
precisam saber para tomar boas decisões sobre o que deve ser feito ou o que 
deve ser evitado em relação às questões com que se deparam92. 

 
  

O que parece ser mais consensual é entendimento do jornalismo como "história do 

presente" ou do presente imediato (MOTTA, 2004; MOTTA, 2006; PEDROSO, 2004, 

RAVAZOLLO, 2010). O que pode ser balizado pela utilização, na atividade jornalística, de 

elementos como o indiciarismo e a história oral, no entendimento de Moreira (2010). Para o 

autor, o método indicial traz como principal característica levar em conta, na pesquisa 

científica, elementos menos formais que poderiam ser marginalizados em outras análises, a 

exemplo de "sinais, indícios e fragmentos de informação" (MOREIRA, 2010, p.2). Método 

que parte de uma sensibilidade, feeling para captar esses indícios e fazer associações entre 

eles. 

 A ideia central do indiciarismo, portanto, é partir dos detalhes para estabelecer 

relações e formar um cenário provável do fato a ser relatado. É por essa perspectiva que o 

jornalismo se assemelharia às metodologias da história, uma vez que os jornalistas se utilizam 

de expediente semelhante no processo de apuração, "sobretudo em se tratando de jornalismo 

investigativo" (MOREIRA,2010, p.3). 

                                                 
92 “When historians communicate their historical knowledge they do so, dominantly and most properly, simply 
to help people understand what has happened. But journalists, to the extent that they are practicing journalism, 
have a practical goal in mind. They acquire and communicate knowledge for the sake of providing people with 
what they need to know to make good decisions about what should be done or what should be avoided 
concerning the issues currently facing them”.  
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 Esse método para o qual lança-se mão de um caráter mais subjetivo e interpretativo 

faria parte tanto do cotidiano jornalístico quanto das investigações em ciências sociais, 

aliando uma sensibilidade para identificação de elementos indiciais ao rigor metodológico e à 

busca de comprovações em fontes confiáveis: 

E é a partir desse processo investigatório que, por dedução lógica com base 
em pistas e fragmentos de informações aliados a informações obtidas  junto 
a fontes concretas, o profissional de Jornalismo chega a conclusões  que a 
racionalidade dos dados não nos permite visualizar numa primeira análise 
superficial dos fatos (MOREIRA,2010,p.6). 

  

 Já uma outra expressão de método historiográfico, a história oral, tem uma 

aproximação ainda mais clara com as técnicas jornalísticas de entrevista. E também com a 

preocupação, tanto da práxis jornalística quanto da pesquisa histórica, em confrontar diversos 

pontos de vista para que se tenha um quadro mais completo acerca de um tema.  

 Para Moreira (2010, p.6), assim como as investigações realizadas por historiadores, é 

necessário “ouvir outras fontes e confrontar os depoimentos, analisar o contexto em que os 

fatos aconteceram e, quase sempre, buscar mais fontes para se chegar a um texto no qual se 

possa oferecer ao leitor uma oportunidade real de reflexão”. Dessa maneira, tais quais as 

pesquisas históricas, os textos jornalísticos são transformados em documentos de consulta e 

referência. 

 Recuperando o entendimento de Pedroso (2004) e Motta (2004, p.23), método e 

produto jornalísticos se assemelham a estudos históricos pelo fato de os jornalistas sempre 

narrarem a história do presente imediato, “uma história fugidia, inacabada, aberta, mas, uma 

história”.  

 A possibilidade de que o jornalismo obtenha ganhos qualitativos com a adaptação de 

regras de procedimento próximas às adotadas pela ciência em muito está relacionada ao modo 

como essas adaptações metodológicas sejam realizadas. Franciscato (2006, p.13), por 

exemplo, lembra que a lógica da atividade jornalística precisaria ser levada em consideração 

no caso de aproveitamento de métodos científicos à feitura de reportagens, sob o risco de 

ocorrer “o erro da transposição acrítica de metodologias”.   

 Além de técnicas e métodos apropriados dos estudos de linguagem, sociologia, 

antropologia, história e outros campos científicos na condução das apurações, e o uso 

sistematizado de bancos de dados nas investigações, como advogado por Philip Meyer93, 

outra aproximação dos jornais com a ciência está na encomenda e utilização de pesquisas. 

                                                 
93 Meyer e sua proposição de um “jornalismo de precisão” são abordados no segundo capítulo. 
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Comumente, pesquisas de opinião e levantamentos estatísticos são solicitados a instituições 

renomadas, sendo utilizados para dar maior credibilidade às reportagens ou mesmo como 

ponto de partida à condução das reportagens. Decerto, são interseções entre os dois universos, 

embora não se configurem, contudo, como movimentos consolidados de adoção de técnicas e 

rigor científicos nas rotinas jornalísticas.    

 Em partes porque há que se reconhecer as limitações do sistema produtivo do qual o 

jornalismo faz parte (RODRIGO ALSINA, 2009), não sendo seu propósito ou compromisso 

se dotar de rigor e técnicas científicas. Em partes, também, porque o jornalismo se aproxima  

tanto da ciência quanto do senso comum, mas se aparta do segundo pela mesma via que o 

torna próximo da primeira: a do método. 

 Método que, na ciência e no jornalismo, é semelhante no objetivo (inquirir a realidade 

e tentar comprovar hipóteses), mas diverso na forma de aplicação. O que torna o jornalismo 

um processo de conhecimento que não é nem ciência, tampouco senso comum, mas um 

“processo de conhecimento” (SPONHOLZ, 2007, p.16). 

 Já a proposição de métodos de investigação próprios ao jornalismo, e não 

necessariamente técnicas transpostas de campos de saberes científicos, é ainda mais rara do 

que as iniciativas de aproximação dos procedimentos da ciência com os jornalísticos.  

 

 6.2 A dimensão individual no método de produção de notícias 

 

 A perspectiva de realização de um jornalismo possível reforçada pelo método, ou por 

um conjunto de procedimentos, apesar de amparada por critérios éticos e deontológicos da 

atividade, não se resume apenas a uma dimensão individual, à ação pura e simples dos 

jornalistas. Correia (2004) atenta para o perigo de se reduzir a possibilidade de um jornalismo 

comprometido com o pluralismo e a própria ideia de democracia nos veículos de comunicação 

a uma ação meramente pessoal e a preceitos normalizadores. 

 Para o autor, a 'saída' a um jornalismo que classifica como homogeneizante e 

reprodutor do senso comum, estereotipias e ideologias dominantes está num compromisso 

assumido por todos os atores da esfera jornalística – e não apenas sob responsabilidade de 

atores individuais -  com o ideal de função pública.  

 Contudo, esta tese defende que mesmo este comprometimento com uma comunicação 

pública e democrática passa e é, em muitas vezes, iniciada nas instâncias particulares, na 

própria ação individual dos profissionais. Ainda que o contexto, compromissos e 
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constrangimentos aos quais o jornalista se encontra atado sejam preponderantes ao modo mais 

ou menos reducionista com que os jornais veiculem suas notícias e visões de mundo, não se 

pode excluir o papel do profissional nesta engrenagem.  

 Rejeitando-se a relevância dos atores individuais, incorre-se no risco de se incutir, nas  

análises em relação à imprensa, uma visão simplificadora na qual não se leve em consideração 

a participação dos sujeitos. Dessa maneira, o ponto de vista reiterado por esta pesquisa é de 

que tanto a postura individual quanto critérios e compromissos gerais adotados pelo próprio 

campo jornalístico podem vir a ser responsáveis por alterações e rearranjos voltados a 

melhorias nas produções noticiosas, no que dizem respeito à diversificação temática, inserção 

de novas vozes no noticiário (ampliação das fontes) e problematizações trazidas com as 

reportagens. Em suma, com um jornalismo que vislumbre e seja orientado por uma noção de 

espaço público. 

 A dimensão deontológica, ainda que não seja a única e tampouco a mais adequada 

como estratégia para diminuir o caráter antiplural das produções jornalísticas, configura-se 

como um dos elementos que possibilitam justamente aquilo que Correia (2004, p.204) se 

refere como “certo compromisso com um ideal de espaço público” nos meios de 

comunicação. Especialmente por se tratar de uma instância que pode vir a nortear atuações 

mais ou menos comprometidas com questões como, por exemplo, relações éticas com as 

fontes de informação, necessidade de preservação de direitos individuais e mesmo no tocante 

à indicação de que os jornalistas se guiem por posturas mais pluralistas. 

 Mesmo com o cuidado de não encarar normas e manuais como bússolas do trabalho 

jornalístico, levando em consideração suas limitações, imprecisões e até dubiedades, esta tese 

parte do princípio, neste momento, de que a consulta às orientações deontológicas e 

procedimentais pode trazer contribuições a exercício de um jornalismo possível. A posturas 

profissionais menos atadas a amarras como estereótipos que generalizam, discursos 

monocórdicos e o afastamento de novos atores do palco noticioso 

 À deontologia do jornalismo, materializada através de códigos e normalizações sobre 

os quais aludimos no capítulo 3, soma-se o conjunto de conhecimentos e regras estabelecidos 

no próprio fazer jornalístico. Posturas que são relativamente comuns a repórteres diversos, 

ainda que não estejam contidas e referenciadas em regras institucionalizadas, encontram 

respaldo nas decisões tomadas cotidianamente nas redações. 

 Conforme também pôde se observado no acompanhamento de rotinas, há 

procedimentos que são partilhados pelos integrantes da 'comunidade jornalística'. E é a eles 
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que se recorre em situações de dilemas e encruzilhadas de ordem ética. 

 Ante a ingenuidade de uma “ambição de veracidade” (CORREA, 2004, p.199) da qual 

seria portador o discurso do jornalismo, há que se atentar para a relação indissociável que se 

estabelece entre as práticas jornalísticas e busca por essa pretensa verdade. Reside neste 

ponto, possivelmente, o epicentro das principais discussões éticas travadas na seara do 

jornalismo.  

 Decerto, não há código, manual ou regras que possam dar conta da complexidade que 

envolve o processo de construção noticiosa. Por conseguinte, um jornalismo realizado com 

vistas a obedecer incondicionalmente a normas deontológicas, além de impraticável, correria 

o perigo de engessamento das temáticas e mesmo abordagem, uma vez que “a fraqueza última 

de um código de deontologia, seja qual ele for, é o risco de formalismo” (Cornu, 1994, p.118). 

Essas amarras excessivas também poderiam trazer a probabilidade de confecção de textos 

quase pré-formatados, sem inovação ou mesmo atrativo de leitura.  

 Por esse viés, comunga-se, neste trabalho, da visão de Correia (2004, p.) acerca da 

impossibilidade de sanar os tantos problemas do jornalismo mediante uma “solução 

deontológica”. Por outro lado, a busca por uma maior problematização e reflexão na atividade 

jornalística não poderia prescindir de uma preocupação mínima com os preceitos éticos de 

norteamento do trabalho diário dos jornalistas. Mais uma vez, que passam pela ação 

individual, invariavelmente. 

 Uma maneira de se estender o alcance da ética à prática, aproximando as questões 

deontológicas às atuações individuais, é debruçar-se sobre situações cotidianas inerentes ao 

fazer jornalístico. E que por conta de suas particularidades não estão, de maneira mais focada 

e direcionada, contempladas nas normas institucionalizadas. 

 

6.3 Cenários de investigação: Premissas, Restrições e Procedimentos 

 

 Para a definição de um processo de procedimentos investigativos, que leve a um 

jornalismo possível, surge a necessidade de elencar os principais elementos que circundam, 

definem e condicionam a prática jornalística. Em primeiro lugar, faz-se necessário enumerar, 

sob a classificação de Variável 1 - Premissas, as características que conceituam e delimitam o 

que tem se considerado acadêmica e profissionalmente por jornalismo.  

 Num segundo momento, com a denominação de Variável 2 – Restrições e 

Condicionantes, são indicados os elementos constituintes do fazer jornalístico, mas que não 
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apenas o condicionam, bem como também podem restringir e limitar a atuação. Como terceiro 

ponto, é apresentada a Variável 3 – Critérios de investigação, que reúne as proposições de 

mensuração do processo de investigação. Assim, as três variáveis que formam o cenário geral 

da prática do jornalismo proposta se apresentam neste formato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 11: Variáveis constituintes da prática jornalística 

 

 

Com o entrecruzamento dessas variáveis, associadas a cenários diversos no contexto 

da prática jornalística, sugere-se o estabelecimento de orientação a um processo de 

investigação jornalística factível.  De um esquema que simbolize o processo de investigação 

no jornalismo.   

 Chegamos, nesse processo, a três tipos distintos de variáveis: Premissas do 

Jornalismo, Restrições e Condicionantes e  Procedimentos de investigação jornalística.   A 

primeira classe de características que precisa ser destacada é formada pelas premissas que, 

histórica e teoricamente, têm formado o corpo conceitual de sustentação da atividade. Essas 

premissas serão utilizadas para fins de embasamento à elaboração de um método factível ao 

jornalismo, embora não se pretendam a esgotar o tema e muito menos se configurar como 

listagem ‘definidora’, única e irrepreensível acerca das características-base do  jornalismo. 

  

Premissas Prática jornalística 
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Para efeito de ilustração, chamaremos esses valores como a Variável 1 – Premissas do 

Jornalismo, as quais, com base numa revisão de literatura, são enumeradas no quadro a 

seguir: 

 

1. Compromisso com a verdade, busca pela verdade 

(CORNU, 1994; BLÁZQUEZ, 1999; FRANCISCATO, 2005) 

3. Função social de informação (BELTRÃO, 1969; 

GUERRA, 2008; MEDINA, 1982) 

4.  Construção social da realidade e do presente 

(SCHUDSON, 2003; ALSINA, 2009; GOMIS, 1991) 

4. Orientação às pessoas (PARK, 1976), Lugar de 

referência (VIZEU; CORREIA, 2006) 

5. Periodicidade (GROTH apud BELAU, 1966 ano; 

FIDALGO, 2004) 

6.Atualidade (FRANCISCATO, 2003) 

7.Credibilidade e independência (TRAQUINA, 

2004) 

8.Objetividade como procedimento (SCHUDSON, 

2003) 

9. Ética (KARAM, 1997) 

10. Técnicas de produção e veiculação (apuração, 

redação, edição, veiculação) 

           Quadro 11: Variável 1 – Premissas do jornalismo 

  

  

Uma vez elencada a primeira variável, passamos à descrição da Variável 2 – 

Restrições e condicionantes, que também têm se apresentado, ao longo da história e dos 

estudos sobre o jornalismo, como os principais entraves à plena realização da atividade e, ao 

mesmo tempo, elementos inerentes ao próprio fazer jornalístico, e que formam a sua 

singularidade: 

 

 

 

 

 



189 
 

 

1. Constrangimentos organizacionais (TUCHMAN, 

1978; BREED, 1980; TRAQUINA, 2004) 

2. Velocidade (MORETZSOHN, 2002; 

FRANCISCATO, 2005; GOMIS, 1991) 

3. Censura  (interna ao veículo e externa)/”autonomia 

licenciada” (CURRAN, 1990)  

4. Excesso de trabalho, rotina extenuante 

(TRAVANCAS, 1993; HELOANI, 2006) 

5. Baixos salários (HERSCOVITZ, 2005) 

7. Embates éticos  (ABRAMO, 1988; KARAM, 2004; 

CHRISTOFOLETTI, 2008) 

8. Influência econômica (TRAQUINA, 2005) 

9. Valores-notícia (FULLER, 1996; PRICE e 

TEWKSBURY, 1997) 

        Quadro 12: Variável 2 – Restrições e condicionantes do jornalismo 

  

 A próxima e última classe de variável diz respeito aos procedimentos de investigação 

jornalística elencados no segundo capítulo, a qual apresentamos, em versão resumida, a 

seguir, a Variável 3 - Procedimentos de investigação jornalística:  

 

1) Consulta a mais de uma fonte, de instâncias diferentes do fato 

2) Ir além das informações oficiais 

3) Utilização de declarações realizadas via entrevista do próprio 

veículo 

4)  Pauta própria 

5) Contextualização dos acontecimentos/fatos 

6) Cruzamento de dados, confrontamento de pontos de vistas 

7)Informações além das básicas (Beyond the 5W)/Riqueza de 
dados  

8)Elementos de descrição/narração pormenorizados 

9) ‘Insights’/fuga do tradicional 

Quadro13: Procedimentos de um processo de investigação jornalística 

  



190 
 

Interpolando as três classes de variáveis, podemos refiná-las e destacar os elementos 

que podem estar presentes num processo que se proponha a alcançar níveis de acuidade na 

apuração jornalística. Partindo do pressuposto que as restrições não podem ser descartadas, 

pois não dependem e não são da ingerência do repórter. 

  Assim, visualizamos os pressupostos e as restrições jornalísticas como elementos 

hierarquicamente equivalentes, porque constitutivos do próprio fazer jornalístico.  Os critérios 

de qualidade, apesar de associarem diretamente aos pressupostos - por serem uma 

materialização da busca em alcançá-los -, não estão dissociados das restrições, pois os 

entraves e dificuldades inerentes à atividade jornalística condicionam o maior ou menor 

alcance a eles, como ressaltado na figura a seguir:  

 

 
 
Figura 12: Condicionantes dos critérios de qualidade jornalísticos embasadas em proposições de 
autores como Schudson (2003), (2008), Tuchman (1978), Gans (2004), Franciscato (2005), 
Moretzsohn (2002) e Vizeu (2004). As figuras seguintes têm por base considerações dos mesmos 
autores. 
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 Agora, partiremos para, através de um esquema, relacionar as três categorias de 

condicionantes dos critérios de qualidade do produto jornalístico, numa tentativa de, com 

essas associações, fazer a proposição de um esquema de elementos que compõem o método 

de apuração no jornalismo: 

 

 
 

Figura 13: Elementos do processo de investigação jornalística 

 

 Assim, para que a apuração siga o caminho do alcance dos objetivos – aproximação à 

verdade, cumprir a função de informação/orientação, seguir uma periodicidade e tudo isso em 

tempo hábil -, o processo irá conviver, em instâncias paralelas e que se inter-relacionam, tanto 

com as ferramentas necessárias à apuração, quanto com as restrições ao processo. Por esse 
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raciocínio, o processo de apuração conta com ferramentas  que acabam sendo condicionadas, 

de um lado, pelos objetivos a serem alcançados e, por outro, pelos entraves. 

 Se isolarmos, na figura anterior, as principais restrições que condicionam a apuração, e 

as compararmos às ferramentas básicas disponíveis aos repórteres para apurar, chegamos ao 

seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

             

 

          Figura 14: Relação entre as ferramentas de apuração e as restrições à investigação 

 

 Como Eixo 1, destacamos as ferramentas-base, que levam às outras ferramentas e 

técnicas necessárias à apuração – Pesquisa, Entrevista e Apresentação (entenda-se por 

apresentação o formato e qualidade escolhidos para melhor veicular uma notícia. Para este 

estudo, optamos por associar a apresentação de matérias em jornais impressos).  

 Como Eixo 2, isolamos as três classes-base de restrições à apuração jornalística – 

Fator tempo, Autocensura (constrangimentos ocasionados pelos interesses econômico-

político-ideológicos dos veículos, que podem restringir e barrar a cobertura de determinados 

temas) e Infraestrutura insuficiente (dificuldades à apuração, como falta de transporte, poucos 

recursos para viagens, falta de pessoal e material para a realização de pesquisas, entre outros). 

 Tomando como base as relações entre os elementos indicados na figura acima, 

podemos fazer três leituras iniciais: 

Autocensura 
Infraestrutura 
insuficiente Pouco tempo 

Pesquisa  Entrevistas ‘Apresentação’ 
(veículos impressos) 

Eixo 1 - Ferramentas 

Eixo 2 - Restrições 



 

 

1) O pouco tempo condiciona: a pesquisa, as entrevistas e a ‘apresentação’ da notícia

2) A autocensura condiciona as ent

3) A pouca ou insuficiente infraestrutura pode dificultar a pesquisa

 

 Por intermédio dessas associações, podem

das ferramentas-base de apuração, em cenários com a presença dos elementos

mais comuns ao fazer jornalístico, no âmbito de empresas de comunicação (com destaque aos 

veículos impressos, foco de observação deste trabalho). A ideia é identificar e apresentar 

alternativas de apuração mediante as dificuldades ‘naturais’,

do jornalismo. 

 A observação desses cenários e os procedimentos a serem adotados têm guarida na 

concepção de Rodrigo Alsina (2009) do processo de construção da notícia como a inter

relação entre três mundos (real, de referê

Dessa maneira, sendo o “mundo real” o local dos fatos, a base de verificação utilizada pelo 

“mundo de referência” para encontrar a verossimilhança fática, podemos associar esse 

movimento constante de ret

com o caminho percorrido pela investigação. 

 Ao longo desse caminho, emergem do entrecruzamento das variáveis constitutivas e 

condicionantes da prática jornalística pelo menos três quadros

representações gerais de entraves ao processo de confecção noticiosa. No primeiro, a pesquisa 

é restringida por fatores como o tempo de apuração e a infraestrutura insuficiente na redação. 

No segundo, a realização de entrevistas é 

advindas de censuras internas. E como terceiro quadro, a escrita das matérias jornalísticas se 

encontra atada a condicionantes de tempo e restrições temáticas:

 

 

 
Figura 15: Cenário de realização de p
 

1) O pouco tempo condiciona: a pesquisa, as entrevistas e a ‘apresentação’ da notícia

2) A autocensura condiciona as entrevistas e a apresentação 

3) A pouca ou insuficiente infraestrutura pode dificultar a pesquisa 

Por intermédio dessas associações, podem-se elencar sugestões procedimentais, de uso 

base de apuração, em cenários com a presença dos elementos

mais comuns ao fazer jornalístico, no âmbito de empresas de comunicação (com destaque aos 

veículos impressos, foco de observação deste trabalho). A ideia é identificar e apresentar 

alternativas de apuração mediante as dificuldades ‘naturais’, inerentes à atividade cotidiana 

A observação desses cenários e os procedimentos a serem adotados têm guarida na 

concepção de Rodrigo Alsina (2009) do processo de construção da notícia como a inter

relação entre três mundos (real, de referência e possível), a qual nos aludimos anteriormente. 

Dessa maneira, sendo o “mundo real” o local dos fatos, a base de verificação utilizada pelo 

“mundo de referência” para encontrar a verossimilhança fática, podemos associar esse 

movimento constante de retorno aos fatos e verificação de acordo com critérios de referência 

com o caminho percorrido pela investigação.  

Ao longo desse caminho, emergem do entrecruzamento das variáveis constitutivas e 

condicionantes da prática jornalística pelo menos três quadros que se apresentam como  

representações gerais de entraves ao processo de confecção noticiosa. No primeiro, a pesquisa 

é restringida por fatores como o tempo de apuração e a infraestrutura insuficiente na redação. 

No segundo, a realização de entrevistas é condicionada pelo tempo, infraestrutura e restrições  

advindas de censuras internas. E como terceiro quadro, a escrita das matérias jornalísticas se 

encontra atada a condicionantes de tempo e restrições temáticas: 

 

Cenário de realização de pesquisa com pouco tempo e escassa 
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1) O pouco tempo condiciona: a pesquisa, as entrevistas e a ‘apresentação’ da notícia 

se elencar sugestões procedimentais, de uso 

base de apuração, em cenários com a presença dos elementos de restrição 

mais comuns ao fazer jornalístico, no âmbito de empresas de comunicação (com destaque aos 

veículos impressos, foco de observação deste trabalho). A ideia é identificar e apresentar 

inerentes à atividade cotidiana 

A observação desses cenários e os procedimentos a serem adotados têm guarida na 

concepção de Rodrigo Alsina (2009) do processo de construção da notícia como a inter-

ncia e possível), a qual nos aludimos anteriormente. 

Dessa maneira, sendo o “mundo real” o local dos fatos, a base de verificação utilizada pelo 

“mundo de referência” para encontrar a verossimilhança fática, podemos associar esse 

orno aos fatos e verificação de acordo com critérios de referência 

Ao longo desse caminho, emergem do entrecruzamento das variáveis constitutivas e 

que se apresentam como  

representações gerais de entraves ao processo de confecção noticiosa. No primeiro, a pesquisa 

é restringida por fatores como o tempo de apuração e a infraestrutura insuficiente na redação. 

condicionada pelo tempo, infraestrutura e restrições  

advindas de censuras internas. E como terceiro quadro, a escrita das matérias jornalísticas se 

esquisa com pouco tempo e escassa infraestrutura 



 

Figura 16: Cenário de realização de entrevista em meio a pouco tempo, infraestrutura 
insuficiente e censura interna
 

 

Figura 17: Cenário de escrita
interesses do veículo 
 

 

6. 4 Embates éticos e técnicos: 

 

 

 Apesar de muitas das situações apresentadas anteriormente terem relação com as 

situações observadas no trabalho de campo, não se pretende reduzir a práxis jornalística a 

esses cenários. Tampouco propor um método de apuração que propicie ‘soluções’ para que 

repórteres consigam aliar os pressupostos do jornalismo às restrições

jornalístico. Contudo, o que se tenciona é, a partir dos questionamentos e relações 

condicionantes identificados, lançar sugestões de procedimento. 

 Ou seja, construir um esquema de processo de apuração que aponte alternativas para 

uma atuação factível no jornalismo, reconhecendo os condicionantes ao mesmo tempo em 

que não se perdem de vista os objetivos a serem alcançados. 

Essas sugestões procedimentais fazem parte do arsenal de decisões e movimentos 

tomados no cotidiano da prática jornalística, podendo também ser entendidas como a 

compilação, organizada de acordo com a apresentação de cen

procedimentos que já são tomados na práxis.

 
: Cenário de realização de entrevista em meio a pouco tempo, infraestrutura 

insuficiente e censura interna 

 
: Cenário de escrita em meio a pouco tempo e sobre tema contrário a 

 

6. 4 Embates éticos e técnicos: Sugestões de procedimento

Apesar de muitas das situações apresentadas anteriormente terem relação com as 

situações observadas no trabalho de campo, não se pretende reduzir a práxis jornalística a 

cenários. Tampouco propor um método de apuração que propicie ‘soluções’ para que 

repórteres consigam aliar os pressupostos do jornalismo às restrições

. Contudo, o que se tenciona é, a partir dos questionamentos e relações 

dicionantes identificados, lançar sugestões de procedimento.  

Ou seja, construir um esquema de processo de apuração que aponte alternativas para 

uma atuação factível no jornalismo, reconhecendo os condicionantes ao mesmo tempo em 

a os objetivos a serem alcançados.  

Essas sugestões procedimentais fazem parte do arsenal de decisões e movimentos 

tomados no cotidiano da prática jornalística, podendo também ser entendidas como a 

compilação, organizada de acordo com a apresentação de cenários possíveis, de uma série de 

procedimentos que já são tomados na práxis. 
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: Cenário de realização de entrevista em meio a pouco tempo, infraestrutura 

em meio a pouco tempo e sobre tema contrário a 

Sugestões de procedimento 

Apesar de muitas das situações apresentadas anteriormente terem relação com as 

situações observadas no trabalho de campo, não se pretende reduzir a práxis jornalística a 

cenários. Tampouco propor um método de apuração que propicie ‘soluções’ para que 

repórteres consigam aliar os pressupostos do jornalismo às restrições naturais do fazer 

. Contudo, o que se tenciona é, a partir dos questionamentos e relações 

Ou seja, construir um esquema de processo de apuração que aponte alternativas para 

uma atuação factível no jornalismo, reconhecendo os condicionantes ao mesmo tempo em 

Essas sugestões procedimentais fazem parte do arsenal de decisões e movimentos 

tomados no cotidiano da prática jornalística, podendo também ser entendidas como a 

ários possíveis, de uma série de 
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 A possibilidade de que a investigação jornalística opera através de um método 

observável foi defendida por Levine (1980, p.1) ao analisar o modo de atuação dos 

emblemáticos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward no caso Watergate. Segundo a 

autora, “uma reportagem investigativa pode prover sugestões para o desenvolvimento de 

métodos que podem ser ensinados, para uso no campo da pesquisa, em casos clínicos e 

estudos de caso”.   

 Esta sugestão de processo de investigação a um jornalismo possível, levando em 

consideração as restrições como condicionantes – mas não impeditivos completos -, e 

apontando ‘medidas prévias’ que podem ser adotadas para lidar com os entraves dispostos no 

primeiro quadro, apresenta-se esmiuçada no esquema a seguir.  

A figura é composta por quatro eixos: Cenário (o quadro de condicionantes da 

apuração), Objetivo (o que se deseja alcançar com a orientação procedimental), Restrições  

(as razões do entrave) e Procedimentos (ações que podem ser adotadas mediante os cenários 

restritivos): 

 



 

Figura 18: Alternativas à etapa de pesquisa num cenário de tempo escasso e pouca estrutura

 

 A proposição com esse esquema é da adoção de 

caixas de texto dispostas na parte de cima da figura anterior 

programadas, que nesse caso se referem à adoção de metodologias de construção e 

manutenção de bancos de dados (planilhas com dados,

atualizada e dividida por temas). As medidas apontadas à direita da figura estão relacionadas 

às medidas imediatas por serem uma extensão e maior elaboração das ações imediatas.

 A ideia central é a de que, em caso de

passe minimamente pela fase de pesquisa dentro do esquema de apuração. Sobre as 

alternativas ‘imediatas’, não programadas, pode

 

: Alternativas à etapa de pesquisa num cenário de tempo escasso e pouca estrutura

A proposição com esse esquema é da adoção de medidas tanto imediatas 

caixas de texto dispostas na parte de cima da figura anterior – quanto de longo prazo, 

programadas, que nesse caso se referem à adoção de metodologias de construção e 

manutenção de bancos de dados (planilhas com dados, matérias anteriores, agenda de fontes 

atualizada e dividida por temas). As medidas apontadas à direita da figura estão relacionadas 

às medidas imediatas por serem uma extensão e maior elaboração das ações imediatas.

A ideia central é a de que, em caso de pouco tempo e parca infraestrutura, a matéria 

passe minimamente pela fase de pesquisa dentro do esquema de apuração. Sobre as 

alternativas ‘imediatas’, não programadas, podem-se apontar: 

Ações imediatas 

Medidas prévias 
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: Alternativas à etapa de pesquisa num cenário de tempo escasso e pouca estrutura 

medidas tanto imediatas – no caso das 

quanto de longo prazo, 

programadas, que nesse caso se referem à adoção de metodologias de construção e 

matérias anteriores, agenda de fontes 

atualizada e dividida por temas). As medidas apontadas à direita da figura estão relacionadas 

às medidas imediatas por serem uma extensão e maior elaboração das ações imediatas. 

pouco tempo e parca infraestrutura, a matéria 

passe minimamente pela fase de pesquisa dentro do esquema de apuração. Sobre as 
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 Consulta ao arquivo do jornal, à Internet e bancos de dados  

 Um exemplo é fazer  solicitação ao departamento de pesquisa – caso ele exista no 

veículo – do levantamento das matérias mais recentes publicadas sobre o mesmo tema ou 

pessoa a ser investigado. A medida pode ser tomada logo no início da fase da apuração, para 

garantir que um mínimo de informação seja levantada até o deadline.   

 Já a busca por informações na Web, além de acelerar o processo de apuração, também 

poderá ser utilizada para facilitar a confecção rápida de um clipping ou mesmo um pequeno 

‘banco de dados’ sobre o tema.  As bases de dados são consideradas por Quadros (2004. 

p.413) como uma espécie de memória extensiva do jornalismo, tendo a capacidade de garantir 

“conteúdos e produtos de qualidade aos usuários de diversos meios”.  

 A pesquisa tenderá a ser mais acurada caso o repórter recorra a sites e bases 

conhecidos e com histórico de confiabilidade. De todo modo, as informações não apuradas 

diretamente pelo repórter servem como auxiliares e pontos de partida, e não como as únicas 

ou principais de uma apuração.  

 Uma utilização mais sistematizada dos bancos de dados no jornalismo, como a 

proposta por Barbosa (2008, p.4-5), traria a possibilidade de fornecer “não apenas uma função 

documental e auxiliar ou de espaço para busca de informação”, bem como a de se configurar 

como “caráter estruturante para a atividade jornalística em suas dimensões de pré-produção, 

produção, disponibilização/circulação, consumo e pós-produção”. 

 

 Recorrer e manter arquivos pessoais 

 Medida possível caso o repórter tenha adotado, como ‘medida prévia’, a confecção e 

manutenção de planilhas, arquivos e uma agenda digitalizada. Dessa forma, o acesso às 

informações de temática semelhante será realizado de maneira mais organizada e rápida. 

Apesar de medida aparentemente simplista, Souza (2001, p.61), em estudo a respeito dos 

elementos do jornalismo impresso, situa as agendas como  um  “auxiliar precioso” no trabalho 

do jornalista, destacadamente por esse recurso proporcionar o cultivo constante das fontes, 

tanto as que são regulares quanto as em potencial. 

 

 Auxílio de colegas 

 Apesar de o processo de apuração não poder depender exclusivamente da cooperação 

de outros jornalistas, certamente também envolvidos com suas próprias apurações, solicitar 
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conselhos e informações a profissionais que já cobriram casos semelhantes é uma estratégia 

que pode ser adotada para agilizar o caminho da apuração.  No caso de insuficiência 

infraestrutural, consultar 'fontes internas' é das medidas mais factíveis a serem tomadas. Souza 

(1997) argumenta que essa relação entre jornalistas de um mesmo veículo não se dá apenas 

em termos de cooperação, já que uma das formas encontradas pelos repórteres iniciantes para 

se integrar a uma organização é justamente observando e mesmo 'imitando' os colegas de mais 

experiência. 

 

 Medidas de longo prazo 

 Como evolução das ações imediatas listadas anteriormente, e de modo a servir de base 

de consulta às ações imediatas,  propõe-se a adoção do procedimento de confecção e 

manutenção de a) Bancos de dados de reportagens, dispostas por temas; b) Agenda com 

contatos de fontes, também classificadas por setores de atuação, com vistas a facilitar o 

acesso; c) Planilha eletrônica com informações e números apurados em investigações 

anteriores, de maneira que possam ser acessados e confrontados a declarações de fontes ou 

informações futuras, ou mesmo para que seja utilizada como informação adicional às 

próximas investigações.  

Dados que não podem ser alterados ou 'atualizados', a exemplo do número de 

homicídios numa região em determinada época, uma vez registrados na planilha, se 

configuram como fonte documental ao repórter. E, ainda, facilitarão a apuração do repórter, 

que não precisará a recorrer às fontes para obter o mesmo dado de que já dispõe.   

 

 Partindo para o segundo cenário, o de realização de entrevistas/contato com fontes em 

meio aos condicionantes de tempo, infraestrutura e linha editorial do veículo, pode-se apontar 

o seguinte desenho de apuração: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 19: Alternativas à apuração realizada com pouco tempo, infraestrutura insuficiente e problemas 
oriundos da linha editorial do veículo.

 

Para o segundo cenário, no qual o repórter se depara com três elementos que 

podem restringir a realização de entrevistas 

trabalho e impedimentos decorrentes dos interesses do jornal 

seguintes alternativas: 

 

Alternativas à apuração realizada com pouco tempo, infraestrutura insuficiente e problemas 
oriundos da linha editorial do veículo. 

Para o segundo cenário, no qual o repórter se depara com três elementos que 

podem restringir a realização de entrevistas – tempo escasso,  pouca infraestrutura

trabalho e impedimentos decorrentes dos interesses do jornal –, podemos elencar as 

Ações imediatas 

Medidas prévias 
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Para o segundo cenário, no qual o repórter se depara com três elementos que 

infraestrutura de 

, podemos elencar as 
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Contatos com fontes por telefone, e-mail e redes sociais – Cada vez mais 

utilizadas em detrimento das entrevistas ‘face a face’, os contatos realizados pela Internet (e-

mail, MSN, Skype, Twitter, Facebook, demais redes sociais) são uma alternativa barata e 

simples em caso de impossibilidade de deslocamento, ou quando as distâncias geográficas são 

um impeditivo. Além de funcionarem em cenários de poucos recursos (viagens e 

deslocamentos, por exemplo), também economizam tempo, pois podem ser realizadas na 

própria redação, a caminho de uma pauta e de forma ágil.  

Não se defende aqui a substituição completa da entrevista aos ‘moldes tradicionais’ – 

uma vez em que reconhecemos a importância e riqueza trazidas pelo contato direto com a 

fonte, com a possibilidade de observação das reações e do entorno do entrevistado. Contudo, 

partimos do entendimento, tal qual proposição de Palacios (2003), de que novos suportes à 

prática jornalística se constituem mais como continuidades e potencializações dos moldes 

'tradicionais' do que necessariamente como rupturas completas com os modelos anteriores. 

Assim, como efeito de potencialização do processo de apuração com o aporte 

tecnológica das redes, há que se apontar que, num cenário em que o tempo é escasso e a 

infraestrutura idem, o contato telefônico e pela Internet é uma alternativa factível e com 

grandes possibilidades de eficácia. Especialmente quando se trata de informações 

preliminares, de orientação da pauta. Já Machado (2003) sustenta que o processo de produção 

noticiosa tem possibilidade de ser inteiramente realizado na circunscrição do ciberespaço. 

 

Recorrer à agenda de fontes – Medida que pode ser avaliada como pueril, mas que 

pode acelerar o processo de apuração. Um repórter que tenha e mantenha uma agenda 

atualizada de fontes, em meio digital – para acesso de onde estiver –, conta com um ganho de 

tempo  numa comparação com o repórter que precisará procurar os meios de acesso físicos, 

tradicionais. Para Fidalgo (2004, p.10), a organização dos contatos e fontes dos jornalistas 

deve se configurar como uma verdadeira base de dados, e é “é em si fundamental e 

indispensável a um trabalho rigoroso de investigação jornalística”.   

 

Contatos ‘tardios’ com determinadas fontes  

Uma estratégia para reduzir ou retardar a possibilidade de uma pauta ser abortada é 

realizar todas as etapas de apuração inicialmente (pesquisa, algumas entrevistas, escrita de 

trechos), para só depois entrar em contato com algumas fontes-chave. Vasconcelos (2008), no 

guia que elaborou com recomendações a serem seguidas com o intuito de desenvolver uma 
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reportagem investigativa (sobre o qual nos referimos no segundo capítulo), orienta que as 

fontes principais devem ser ouvidas logo de início da apuração, a não ser quando exista a 

possibilidade de um contato inicial com a ‘outra parte’ ser responsável por criar 

impedimentos concretos à investigação. 

A ideia é: a) ganhar tempo antes que essas fontes tentem impedir a publicação, através 

de seus contatos no jornal; b) municiar-se do máximo de informações possível para só entrar 

em contato com a fonte após um bom nível de conhecimento da temática, evitando, assim, 

engabelações. Certamente, a medida não terá a força para evitar uma não publicação caso fira, 

de alguma forma, os interesses do veículo. Mas poderá dotar a matéria de peso suficiente para 

ser apresentada à diretoria como consistente, antes mesmo de ser ‘barrada’ pelas fontes. 

 

Rondas frequentes 

As rondas jornalísticas são definidas por Sena et al (2008, p.6) como a “constante 

busca de dados, e ao mesmo tempo a estabilidade de estar disponível para receber e divulgar 

informações”. A sugestão de adotar essa medida prévia visa, assim,  não apenas à manutenção 

de contatos atualizados (já anteriormente apresentada), como também a que o repórter se 

mantenha informado sobre os setores de cobertura, o que não apenas lhe traria dissabores em 

relação a ‘furos’, mas, também, ganho de tempo. A se manter em contato constante com as 

fontes, o acesso a elas tende a ser mais facilitado. Caso a realização diária da ronda venha 

acrescida de anotações em planilhas de dados com as informações levantadas nesses contatos, 

(como sugerido anteriormente), a pesquisa em torno de uma pauta se torna também mais 

fácil. 

Evitar autocensura antecipada 

Conforme antecipado no capítulo 5, muitas pautas podem via a ser abortadas pelo 

entendimento, do próprio repórter, de que o tema será vetado pelo veículo. Contudo, assim 

como não há garantias de que tudo o que se apura será publicado, também não há como se 

definir, previamente, que um tema não será veiculado porque se supõe que a diretoria não irá 

concordar. 

  O ex-diretor de redação d’O Estado de S. Paulo nos anos de 2000 a 2006, Sandro 

Vaia, para ilustrar como o signo do conservadorismo político e econômico era absorvido pelos 

jornalistas, explicou94 que os funcionários pensavam como os donos sem quaisquer reações 

contrárias e, ainda, sem que fosse necessária a interferência da direção para que isso 

                                                 
94 Em artigo publicado no número 12 da Revista Piauí, veiculada em setembro de 2007. 
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acontecesse – tamanha era a internalização dos valores: 

Um editor executivo dizia, com ironia e propriedade, que um dos grandes 
problemas da redação do Estadão era “o Mesquitinha que existe dentro da 
cabeça de cada um de nós”. Ele queria dizer que, pelo hábito de pensar com 
a cabeça dos patrões, a redação reprimia a ousadia e tendia para a 
autocensura (VAIA, 2007, p.3 

 

A não ser em casos muito claros e extremos – e com ‘jurisprudência’ -, o problema tem 

alguma possibilidade factível de ser dirimido com uma simples consulta à edição e direção, 

antes de se optar pelo arquivamento. Por vezes, os mecanismos de censura são antecipados 

pela instância individual à própria censura direta, que é fruto de uma estrutura hierárquica e 

empresarial.  

Acioli Jr e Momesso (2008, p.5) reforçam que “o jornalista também reserva a si a 

autocensura diante dos mecanismos de exposição de verdade dentro de um repertório que é 

próprio de quem está construindo uma notícia e influenciando várias realidades no cotidiano 

da sociedade”. Sendo assim, as próprias escolhas e direcionamentos são movidos por formas 

imperativas de ‘censuras’ internas, que acabam potencializadas com a expectativa de uma 

censura ‘externa’, vinda dos superiores e das próprias pressões exteriores, dos agentes sociais, 

econômicos e políticos relacionados com os veículos.   

Ainda que se antecipar a censuras prováveis por conta de impedimentos previamente 

conhecidos e até anteriormente vivenciados – a exemplo de pautas contrárias a interesses de 

grandes anunciantes ou informações negativas à imagem de empresas e lideranças políticas 

com algum nível de relação com o jornal – possa ser uma estratégia para evitar esforços 

natimortos ou até desgastes com os superiores, há que se avaliar a decisão sob duas 

perspectivas.  

O primeiro é o jornalista se perguntar se a pauta tem fôlego e importância para fazer 

valer a possibilidade de desgaste profissional. Em segundo lugar, é preciso que a investigação 

tenha um papel crucial nessa decisão. Uma vez que se opte por levar uma pauta adiante 

mesmo se tendo ciência prévia dos prováveis entreveros, há que se munir de ‘garantias’ para 

asseverar a acurácia das informações levantadas. Dessa maneira, a apuração precisa ser 

adotada desde o início do surgimento da pauta, de modo a reforçar a exequibilidade e 

pertinência do tema a ser relatado.  

O próximo cenário a ser apresentado diz respeito à fase da escrita da matéria, quando 

realizada numa situação de tempo escasso e de entraves em relação aos interesses dos 

veículos : 



 

 

Figura 20: Alternativas para redação de matéria com tempo escasso e entraves editoriais
  

 

 

Não há, na esfera da práxis, um ‘manual’ factível de como escrever bem em meio à 

pressão do tempo e aos limites dos interesses do veículo, a dispor as informações de forma 

clara – e agradável à leitura 

habilidade, se não de todo inata, mas conquistada com a experiência e com o exercício 

constante. Não defendemos o estabelecimento de regras para o bem escrever. Contrariamente, 

elencamos apenas sugestões que, sendo acatadas, podem vir a facilitar essa

processo de apuração noticiosa. 

 

: Alternativas para redação de matéria com tempo escasso e entraves editoriais

Não há, na esfera da práxis, um ‘manual’ factível de como escrever bem em meio à 

pressão do tempo e aos limites dos interesses do veículo, a dispor as informações de forma 

e agradável à leitura – com um deadline a vencer. Especialmente por se trata

habilidade, se não de todo inata, mas conquistada com a experiência e com o exercício 

constante. Não defendemos o estabelecimento de regras para o bem escrever. Contrariamente, 

elencamos apenas sugestões que, sendo acatadas, podem vir a facilitar essa

processo de apuração noticiosa.  

Medidas prévias 

Ações imediatas 
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Não há, na esfera da práxis, um ‘manual’ factível de como escrever bem em meio à 

pressão do tempo e aos limites dos interesses do veículo, a dispor as informações de forma 

a vencer. Especialmente por se tratar de 

habilidade, se não de todo inata, mas conquistada com a experiência e com o exercício 

constante. Não defendemos o estabelecimento de regras para o bem escrever. Contrariamente, 

elencamos apenas sugestões que, sendo acatadas, podem vir a facilitar essa etapa final do 
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Entrelinhas e direcionamentos velados  

 É natural que a veemência de um texto ou de um formato de apresentação (manchete, 

página de destaque etc) possa causar tanto ou mais comoção numa matéria do que o próprio 

conteúdo de informações disponibilizadas. A sugestão de o repórter se utilizar de 

modalizações do discurso e das entrelinhas visa a buscar um entremeio, sob o seguinte 

argumento: se um texto com temática melindrosa ao veículo tem mais chance de publicação 

quando é apresentado sem o recurso das e veemências e muitos destaques, o inverso também 

é verdadeiro.  

 Assim, para que se garanta uma publicação, seria preferível que o texto contasse com 

modalizações, e também que o repórter se utilizasse de detalhes e de entrelinhas para 

informar. A informação pode ser repassada e interpretada ao leitor, mesmo que de modo 

menos eficaz, sem que seja necessário o uso de assertivas e de retórica diretiva. Informar sem 

alarde, nesse caso, traria mais ganhos do que não informar (caso a matéria não fosse 

publicada por conta do ‘tom’ adotado).  

 Uma espécie de autonomia relativa do repórter entra em jogo de modo mais 

consistente no processo de escrita. Isso porque as escolhas e direcionamentos dos temas 

relatados são materializados nas estratégias utilizadas no texto.  

A respeito de sonegações de informações por repórteres de jornais paulistas em textos, 

em 1979, quando da realização de uma greve de metalúrgicos ‘apoiada’ por boa parte dos 

profissionais, Roxo (2003, p.8) assevera que esse episódio deixa transparecer “mesmo que de 

forma sutil, um certo grau de autonomia do jornalista e de sua consciência diante das coerções 

a que é submetido durante o exercício profissional”. Já que os jornalistas acreditavam que a 

edição poderia tratar certas informações de maneira enviesada, ou de modo a dar destaque 

negativo ao movimento grevista, jornalistas deixaram de publicar dados e situações 

testemunhais, como brigas e uso de bebida alcoólica em piquetes.  

Para Roxo (2003, p.8), as estratégias que vinham a ressaltar um espaço autônomo de 

atuação jornalística se davam não só “pelo enfrentamento direto dentro do ambiente de 

trabalho”, bem como “(…)por sutis estratégias de manipulação do conteúdo noticioso e do 

enquadramento de uma matéria jornalística”. 

 Numa análise de críticas ao governo militar publicadas por um jornal de Porto 

Alegre/RS na década de 1970, Ellwanger e Mello (2010) lançaram a hipótese de que o 

veículo – Coorjornal, da cooperativa homônima de jornalistas da capital gaúcha – conseguia, 

numa coluna, fazer severas críticas políticas de maneira camuflada. Dessa forma, o jornal era 
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alvo de ameaças – ainda que veladas – por conta de textos de cunho informativo, mas 

escapava do alvo dos censores justamente na coluna opinativa. 

 De acordo com as autoras, os meandros encontrados pelo colunista (o jornalista Luís 

Cláudio  Cunha) residiam no uso da ironia e no abuso de aspas, que tanto poderiam trazer o 

sentido de chamar atenção do leitor (em caso de destacar uma gíria, jargão ou citação) bem 

como o de demarcar, sutilmente, o espaço do tom irônico. 

 Recursos que se enquadram em marcas de objetividade, a exemplo do uso de 

declarações de fontes, como proposição de Tuchman (1978), são extensamente utilizados no 

texto jornalístico cotidiano. Quer seja para trazer um peso de verossimilhança às narrativas ou 

mesmo para transferir a autoria da opinião do repórter e do veículo para a fonte da 

informação.  

 Certamente, as entrelinhas, opiniões veladas e construções irônicas podem ser 

facilmente detectáveis. Adotá-las simplesmente como estratégia para burlar reações negativas 

seria atitude ingênua e ineficaz diante do arsenal de relações e conflitos existentes no âmbito 

da produção noticiosa. 

 Contudo, a disposição das informações de maneira a não despertar represálias pode ser 

possível, como a escrita num tom menos assertivo e a opção por um direcionamento mais 

noticioso – com o apoio de informações que reforcem a narrativa. No relato da Repórter 4, 

por exemplo, o texto de uma matéria que havia sido encomendada pela direção acabou sendo 

publicado com uma fonte diferente à utilizada nos demais textos,  inserido num box e 

trazendo as duas versões sobre o mesmo caso.   

  

Priorização da clareza e ortografia 

 Um dos critérios qualitativos que podem ser lançados para avaliar, ainda que de 

maneira superficial e imediata, o nível de comprometimento e trato com a informação de um 

veículo impresso, é o cuidado com a apresentação das notícias, com o texto jornalístico. 

 Ante um cenário de pressão temporal e da concomitância de pautas como elementos 

condicionantes do trabalho,  priorizar a clareza e o respeito às regras ortográfico-gramaticais 

pode soar quimérico e instrumentalmente improvável. Mas há que se estabelecer a 

importância da esfera textual na produção jornalística.  

Ao compreendê-la como parte integrante e fundamental ao processo de construção 

noticiosa, e não tão somente um acréscimo ou elemento de ordem unicamente estética, passa-
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se, por conseguinte,  a tomar por relevante a dimensão e o papel do texto no conjunto do fazer 

jornalístico.  

Ao colocar a precisão e correção textuais como elementos medidores do grau de 

qualidade informativa, a relação acabará sendo ordenada pela lógica de que “o coeficiente de 

confiabilidade destas reportagens será proporcional ao nível de segurança do público em 

relação à mídia que consome (CHRISTOFOLETTI; PRADO, 2005, p.2).  

Dificilmente, um texto permeado por incorreções, sejam de cunho informativo ou 

ortográfico, será dotado de ares de verossimilhança e inspirará confiança. Levantamento do 

site Monitor de Mídia, citado pelos autores, levou-os a concluir que a própria compreensão da 

matéria pode vir a ser comprometida por intermédio de erros: “publicado em 1º de março de 

2002, o estudo mostra que os erros gramaticais chegam a comprometer não só o entendimento 

dos sentidos nas reportagens como também a própria qualidade editorial dos veículos de 

comunicação” (CHRISTOFOLETTI, PRADO, 2005, p.4). 

Por esse viés, Dejavite e Martins (2006, p.27), num estudo a respeito da extinção das 

funções de revisão e copidesque nos jornais, defendem que “a precisão e qualidade desta [da 

informação] estão íntima e indissociavelmente ligadas ao correto e respeitoso uso da língua”. 

Dessa maneira, o trato cuidadoso com o texto não se configuraria apenas como elemento 

secundário, mas preponderante até mesmo como indicativo do trabalho acurado. 

A clareza e simplicidade do texto jornalístico ‘clássico’, que podem ser tomadas por 

construções simplórias e pouco densas numa leitura mais pessimista, foi considerada como 

fator de auxílio ao desenvolvimento cognitivo de pessoas com deficiência, em pesquisa-ação 

realizada por Machado e Marquezan (2003). Os autores, ao avaliar cinco alunos portadores de 

deficiências mentais em contato sistemático com textos de jornais impressos, concluíram que 

a linguagem simples e clara das reportagens foram elementos de auxílio no processo de leitura 

e escrita dos pesquisados.   

Assim, pode-se reforçar a ideia de que a proposição de se priorizar a escrita correta em 

termos ortográficos e gramaticais se configura como tentativa de contribuir para a 

compreensão do texto e destaque das informações centrais. O que pode até vir a compensar a 

ausência de construções narrativas mais elaboradas.  

A indicação de medidas prévias como leitura sistemática e atualizações em Língua 

Portuguesa e técnicas redacionais também não se configuram como garantias, tampouco são 

de simples realização. Porém, o hábito da leitura pode trazer mais expertise à escrita, bem 

como a participação em cursos de língua portuguesa e redação poderia, em tese, arejar o texto 
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do repórter e trazer mais qualidade ao que se escreve. E, em caso de dúvidas, a consulta ao 

dicionário não exige um grande investimento – quer seja de recursos, quer seja de tempo. 

 

Análise por pares 

 A análise de matérias por colegas é uma medida que pode não ser sempre possível em 

meio às atribulações de um horário de fechamento, mas é certo que o olhar externo pode 

identificar erros e sugerir melhorias. O Manual de Redação da Folha de S. Paulo (FOLHA 

DE S.PAULO, 2001, p.45-46), por exemplo, sugere a consulta a outros jornalistas e a fatos 

semelhantes que tenham ocorrido anteriormente como “procedimentos que ampliam a 

objetividade possível” na produção de uma notícia.  

 Não é apenas um reforço ou defesa à ideia de que os jornalistas escrevem aos seus 

pares (VANUCCI, 2003) e não necessariamente apenas visando a um público heterogêneo, 

mas a constatação de que cabe solicitar o auxílio de colegas para aferir se o texto está 

inteligível ou passível de correções. 

  Essa análise solicitada a colegas, por essa perspectiva, não se configuraria como uma 

espécie de controle ou vigilância, conforme proposto por Fernandes (2005, p.69). O autor, ao 

analisar fraudes em matérias do The New York Times – destacadamente, as reportagens 

ficcionais do jornalista Jason Blair -  tendo como base teórica os sistemas de controle 

gerenciais, indica que “num ambiente como o de uma redação de jornal, onde jornalistas 

escrevem suas matérias bem próximos uns dos outros, essa forma de controle [controle 

profissional realizado pelos colegas] se torna bastante viável e, até mesmo, recomendada”. 

O objetivo dessa proposição é de evitar ou reduzir casos de matérias fictícias, mas a 

análise por pares a que os referimos se afasta dessa ideia, uma vez que visaria não a uma 

vigília, mas sim estaria configurada como uma forma de auxílio ao trabalho do repórter. Uma 

das tantas ‘ferramentas’ a serem utilizadas para reduzir erros e contribuir, assim, para a 

qualidade do produto jornalístico. 

 

   Decerto, a consulta a um esquema de investigação jornalística e a códigos de ética não 

detém a capacidade de, isolada, materializar soluções para dilemas éticos ou para alcançar 

maiores níveis de qualidade nos textos produzidos. Há, como já observamos anteriormente, 

uma série de fatores que conduzem e influenciam a produção jornalística.  

 Seguir orientações também não significa, em nenhuma medida, que haverá uma 

murada de proteção contra tomadas de posição e que os textos automaticamente se travestirão 
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de uma neutralidade quimérica. Nem é essa a preocupação ou propósito da ideia de um 

esquema de apuração jornalística.  

 Todavia, a preocupação com o rigor, traduzida em uma postura 'investigativa', 

certamente pode contribuir para o surgimento de alternativas no processo de produção de 

notícias. Ou, conforme assinala Correia (2004, p.203-204), configurar-se como saída ao que 

ele classifica como “objetividade formal”, que seria a utilização de marcas de objetividade 

nos textos que não necessariamente informam, mas que fazem parecer terem sido fruto de 

uma apuração de notícias voltada ao interesse público: “o jornalismo de investigação (…), 

ainda que seja susceptível de fazer correr riscos às credibilidade comercial ou política de um 

determinado media, podem ser alternativas a esta objectividade formal”. 

 Assim, com essa busca 'coerente' por informação, há a maior probabilidade e 

possibilidade de ampliação dos temas  e vieses tratados nos textos de jornal, bem como da 

chance do surgimento de problematizações, reflexões e de espaço à interpretação das notícias 

através de textos jornalísticos mais comprometidos com a investigação criteriosa.  

 O rigor do método de investigação tem condições de oferecer “os parâmetros mínimos 

para uma prática jornalística comprometida com a consolidação da democracia (NEDER, 

2009, p.12). Dessa maneira, o processo de apuração pode ser classificado como um arsenal de 

procedimentos que são adotados com vistas a tratar a informação como um elemento de 

interesse público.  

 Sendo o jornalismo essa forma de produção de conhecimento, conforme proposição de 

Meditsch (1997) a qual aludimos anteriormente, acessa, em seu ‘modo de produção’, dados 

do “mundo real” para criar um “mundo possível” (ALSINA, 2009), através de verificações.  

Essas verificações são confrontações com “mundos de referência”, e podem ser 

associadas ao processo de apuração. Como um processo, é um método passível de ser 

verificável – por esse entendimento, acreditamos que é possível que os ‘passos’ da 

investigação jornalística podem ser identificados e, por conseguinte e conforme realizado ao 

longo deste capítulo, propostos.  
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REFLEXÕES FINAIS: Por um Jornalismo Possível 

           

  O jornalismo que se apresentou ao longo deste trabalho passou de improvável a 

comprovável. Dessa forma, me lancei a buscar os indícios que materializassem a prática 

jornalística, que demostrassem de que modo e em que situações os repórteres realizam 

processos de investigação. Nessa procura, sempre amparada e constantemente retornando aos 

aportes trazidos pela teoria e pesquisas análogas, surgiram considerações  que corroboravam 

com a existência e factibilidade da apuração no jornalismo cotidiano. 

 Em primeiro lugar, a remissão às origens da investigação no jornalismo indicou que 

apesar de grande ‘marca’ representativa do jornalismo no senso comum, a prática da apuração 

de informações é herança jornalística recente, fruto de uma demanda da crescente urbanização 

de cidades norte-americanas e inglesas no século XIX. Que trouxe, a reboque, um nicho 

mercadológico que identificou um espaço para o apelo das notícias sobre o cotidiano das 

pessoas e das cidades, um investimento nas temáticas sobre as paixões humanas. Um maior 

papel aos fatos em detrimento de apenas opinião e panfleto – ainda que as duas instâncias 

continuem indissociáveis -, possibilitado pela presença do jornalista nas ruas, pelo recurso da 

entrevista, pelo testemunho no lugar do discurso. 

 Essa nova face do jornalismo ocidental, iniciada com a consolidação dos processos de 

industrialização na Europa e Estados Unidos, criou a figura do repórter, e acabaria por 

associá-lo definitivamente a essa forma cotidiana de produção de conhecimento. No Brasil, 

ainda que a reportagem como prática jornalística só viesse a se firmar na década de ’50 do 

século XX, já nos 1900 pelo menos três expoentes da literatura e do jornalismo inauguravam, 

em seus textos veiculados nos grandes jornais da época, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o 

tom de documentação, crítica social e detalhamento. 

João do Rio, Lima Barreto e Euclides da Cunha, por intermédio de uma ‘postura’ de 

repórter, foram a campo para trazer relatos documentais do que assistiam. E abriam espaço, 

aos poucos, para que a reportagem fosse se inserindo na rotina dos jornais brasileiros. Uma 

nova orientação que vinha a responder a mudanças e demandas de uma população cada vez 

mais urbana, o que trazia às páginas mais informações e detalhamentos. 

 O papel da investigação, além de fornecer subsídios para a realização de um 

jornalismo que se apresentava como mais informativo e menos panfletário, e mais vendável 

por abranger um público mais amplo– mais uma vez, é preciso reforçar que essa separação se 

dá muito mais na instância da forma do que necessariamente em propósito ou mesmo 
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conteúdo -, também se entrelaçava a um ideal de função pública, de compromisso, a uma 

proposição de esclarecimento, conforme apresentada por Moretzsohn (2007).  

A apuração de informações não está dissociada, dessa maneira, de uma dimensão de 

‘fiscalização’, especialmente do poder público, ideia que se assenta no pressuposto de que é  

mediante a investigação constante e criteriosa de informações que se torna possível essa 

função. Assim, a investigação jornalística também acaba funcionando como uma maneira de 

justificar, reforçar e legitimar o papel do jornalismo como instância de prestação de serviços 

de interesse público. 

Os caminhos percorridos por esta pesquisa indicaram que esse processo de legitimação 

e tentativa de diferenciação do trabalho jornalístico através de uma postura investigativa 

passa, invariavelmente, pela busca por ‘verdades’ nos fatos. E ainda que não fosse o propósito 

ou a preocupação central deste estudo, não poderia tomar por irrelevante a constatação de que 

a questão do que é ou não verdadeiro, para o jornalismo, se aproxima ao que Kovack e 

Rosenstiel (2003) classificam por busca a uma verdade de ordem prática e funcional. Dessa 

forma, essa procura operada pelos repórteres, antes de se constituir como tentativa de se 

encontrar uma quimérica verdade absoluta e dogmatizante, poderia ser definida como um 

processo cotidiano de verificação. 

 Esses procedimentos diários de averiguação constituem a expressão mais palpável do 

lastro ético que sustenta o jornalismo. Mesmo com todos os empecilhos e restrições próprias à 

aplicação de regras deontológicas numa seara tão intrincada como a do jornalismo, em cujo 

terreno o embate entre teoria e prática é uma constante, esta pesquisa observou que há a 

necessidade premente dessa ética específica aplicável à práxis. 

Certamente, uma deontologia universal seria impraticável e irreal, haja vista a 

profusão de contextos e situações presentes nos cotidianos jornalísticos, mas a existência de 

critérios de orientação – ainda que gerais – pode vir a contribuir para que o fazer jornalístico 

tenha balizadores mínimos, que conduzam a atividade e sirvam de embasamento diante de 

dilema de ordem ética. 

 Essa dimensão ética do jornalismo, quando preterida, dá margens ao descarte da 

apuração, à aproximação a uma face mais burocrática e acomodada da atividade, ao que – 

numa transposição do conceito de “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda – 

classifiquei como “jornalismo cordial”. Essa foi a tradução encontrada na pesquisa para 

representar a prática jornalística dissociada da investigação e desvinculada de um ideal de 

função pública. O jornalista cordial, por essa perspectiva, constitui uma persona que retrata 
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um comportamento de aversão a formalidades, um sentimento mais ligado à passionalidade 

do que à 'bondade', que vem a se refletir num trato profissional mais ‘elástico’ – tendo com 

exemplos as relações de troca de benesses e compadrio entre jornalistas e fontes -, ao passo 

em que adota regras mais frouxas, quando não faz uso de apurações raquíticas ou mesmo 

abole a investigação. Um jornalismo que é reflexo de fatores como a dependência de releases 

e de pautas conduzidas por assessorias de imprensa. 

 O jornalismo cordial se insere às duas grandes visões antagônicas recorrentes na 

descrição do jornalismo, apartadas em dualismos como negócio x serviço, economia x 

ideologia (TRAQUINA, 2004). Valorações que acabam classificando ‘modos de fazer’ 

jornalísticos extremos: ‘jornalismo ideal’ – o da busca pela verdade e imparcialidade –  e o 

‘não-jornalismo’, pelo qual não há escape à rede de relações, tendo como único propósito a 

propagação de notícias de interesse dos donos de jornal.  

 Dessas duas instâncias, ambas pertencentes à esfera da teoria, associa-se o 

‘jornalismo cordial’ à categoria de ‘não jornalismo’, e o ‘jornalismo possível’  ao ‘jornalismo 

ideal’, como uma tentativa de aproximar os ideais jornalísticos às condições factíveis do 

mundo da práxis. Essa aproximação leva ao entendimento de que a realização do jornalismo 

possível, uma vez que tem como ‘modelo’ um ideal de jornalismo comprometido com a 

apuração, está ligada a um norte ético, à dimensão do jornalismo como um serviço público, 

cujo modus operandi é a constante investigação. 

 Com a investigação como mola-mestra, esta pesquisa identificou que sob a prática 

jornalística são mobilizadas variáveis e forças pertencentes ao contexto de produção (os 

veículos), aos preceitos deontológicos seguidos (códigos, manuais, regras ‘ocultas’) e, em 

especial, ao papel individual dos jornalistas. 

 São, em grande medida, as posturas pessoais e profissionais os elementos 

definidores da condução ética do trabalho jornalístico. O que irá possibilitar as estratégias, 

negociações e posicionamentos necessários à realização do jornalismo possível. Por isso, esta 

tese aponta como vital à compreensão e reforço da atividade  a necessidade de um ‘eterno 

retorno’ às discussões ético-morais, sempre tendo como meta a análise dos dilemas trazidos 

pela práxis ao campo da teoria.  

 A análise de rotinas e entrevistas com repórteres empreendidas neste trabalho 

certamente respondem a um universo temporal, contextual e quantitativo restrito. Contudo,  

podem-se extrair considerações que são comuns à pratica jornalística geral. Assim, é relevante  

destacar, entre os padrões detectadas no acompanhamento aos jornalistas, que: 
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1. O papel individual, a postura do repórter, podem ser tão ou mais definidores da 

realização do jornalismo possível do que atores como os veículos, os contextos de 

produção e os preceitos deontológicos 

2. Mesmo tendo o tempo papel preponderante e inegável nas rotinas, são operadas séries 

de negociações e adequações para aliar a pressão do deadline às necessidades éticas e 

técnicas para a realização das matérias 

3. Até mais do que tempo e pressões internas e externas, posturas individuais dos 

repórteres podem ser entraves mais relevantes à investigação 

4. Há exemplos de que existe planejamento de matérias nas redações, ainda que em meio 

à imponderabilidade nas jornadas 

5. O trabalho jornalístico é, em muitas ocasiões, encarado pelos profissionais como uma 

prestação de serviço público, razão pela qual a investigação de informações é 

entendida como um procedimento ético e de responsabilidade profissional 

6. A presença do release é uma constante no dia a dia das redações, podendo reduzir o 

espaço da investigação 

7. Questões infraestruturais simples (transporte e fotografia) reduzem a apuração, 

impedindo entrevistas e saídas de repórteres 

8. A Internet é usada com consistência e constância, destacadamente para procurar e 

conversar com fontes, além de possibilidade de se conseguir e checar informações, 

mas a entrevista – quer seja ‘ao vivo’ ou por intermédio da rede – continua sendo a 

principal ferramenta para a coleta de informações. 

 

 O trabalho de campo trouxe a reflexão de que as restrições e dificuldades inerentes 

ao fazer jornalístico não impedem, por completo, a realização de investigação. E apesar de ter 

reconfirmado alguns mitos tradicionais dos condicionantes da atividade, a exemplo da corrida 

pelo furo e a constante pressão do tempo, apontou que esses fatores não funcionam numa 

lógica inescapável, tampouco afetam os atores e produtos do jornalismo de maneira 

equânime. 

 Assim como se apresentaram os já conhecidos e propalados condicionantes ou 

constrangimentos impulsionados pelos fatores empresariais e políticos no cotidiano do 

jornalismo, as rotinas demonstraram que  as autonomias relativas - decisões individuais, 

rearranjos e negociações realizadas para que a apuração seja possível – também representam 
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um papel de relevância na condução dos rumos  da investigação. 

  E que dentre os principais entraves ao jornalismo possível reside a autocensura. Não 

apenas aquela que é realizada por imposição externa ou por orientação interna. A autocensura 

pode ser mais negativa à investigação quando originada de uma introjeção antecipada pelos 

jornalistas. Essa autocensura prévia pode abortar pautas e impedir a apuração antes mesmo de 

uma consulta às instâncias hierarquicamente superiores na redação. Em outras palavras, a 

censura que é operada por decisões individuais antecipadas tende a ser, por vezes, ‘mais real 

do que o próprio rei’. 

Com o reforço da ideia, observada e reconfirmada na prática, de que a atividade 

jornalística convive entre o imponderável e a existência de uma rotina de práticas e processos, 

justificou-se nesta tese a necessidade de sistematização de procedimentos inerentes ao 

processo de apuração. Medida que pode nortear a escolha dos métodos que sejam adequados 

tanto ao propósito da investigação e das condições de apuração quanto  às normas 

profissionais e éticas. Além disso, as sugestões propostas, ainda que não tenham se pretendido 

a funcionar como ‘manual de como fazer’ – tampouco se configurando como soluções 

universais a dilemas da práxis -  também podem reduzir o peso das imposições contextuais 

como as únicas a incidir sobre as decisões tomadas na prática jornalística. 

Algumas perspectivas não foram aprofundadas nesta pesquisa por uma decisão de 

ordem metodológica e pela necessidade de centrar esforços na compreensão de como a 

apuração estava sendo possibilitada no cotidiano das redações. Acredito, contudo, que as 

alterações em curso na estrutura e nos modos de atuação dos jornais, com destaque para a 

inserção aguda das tecnologias e dispositivos móveis como ferramentas e suportes de 

trabalho, bem como a crescente coparticipação do público na captação de informações e 

produção de conteúdo, já estão promovendo mudanças na investigação jornalística. 

A profusão de informação ao dispor do jornalista o põe em contato com instâncias 

antes inimagináveis, dá acesso a documentos originais, possibilita o encadeamento de dados 

e, especialmente quando associado a um aporte tecnológico direcionado, proporciona a 

criação de conhecimento através da confecção de bancos de dados e cruzamento de 

informações.  

 A produção de conteúdo não mais restrita a veículos ‘institucionalizados’, como a 

realizada por blogs e outras instâncias, se modifica as relações produtivas e de consumo de 

informação, ‘dessacralizando’ o papel do jornalista como único artífice legitimado, também 

altera os fazeres jornalísticos, incrementando o arsenal de informações à disposição dos 
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repórteres, tecendo uma rede de informantes e ‘cidadãos-repórteres’, que conseguem 

aproximar-se da ubiquidade improvável a qualquer staff de redação. 

   A convergência de mídias na produção dos jornais, que durante a observação de 

rotinas surgiu como fonte de preocupação dos repórteres do Diario de Pernambuco, 

certamente irá requerer olhares aprofundados em pesquisas futuras, de modo que se possa 

contribuir para que as alterações empreendidas representem um verdadeiro incremento no 

modo e formatos de apresentação de notícias. E não apenas mais uma das formas empresariais 

encontradas para manter o quadro de profissionais enxuto, inflando repórteres de tarefas 

diversas, conforme se tem observado. Especialmente porque a convergência, com todas as 

suas possibilidades, vem se configurando como processo inevitável e já inserido nas agendas 

de planejamento dos veículos de comunicação mundiais. 

 Independentemente do formato, das ferramentas e dos suportes a serem empregados, 

esta tese indica que a investigação permanece como peça central do processo jornalístico. E 

que da mesma forma que as tecnologias e os caminhos abertos pela Internet podem embaçar 

ou alterar formas mais ‘tradicionais’ de jornalismo, a apuração também pode facilmente ser 

potencializada com os novos recursos à disposição. 

 Quer seja realizada em entornos mais ou menos favoráveis, se impulsionada pela 

postura investigativa ou arrefecida diante de autocensuras e constrangimentos os mais 

diversos, é improvável que se encontre prática jornalística que seja realizada sem dualismos, 

sem os conflitos naturais travados entre o que orienta a deontologia e o que dita o cotidiano da 

prática. 

Mas, sob o risco de soar partidário de uma utopia anacrônica, este trabalho chega ao 

final com a convicção de que o jornalismo ainda é possível. A hipótese de que a atividade 

jornalística, de apuração, é realizada no espaço de autonomias relativas dos repórteres, 

visualizadas em escolhas e posturas investigativas, foi confirmada ao longo do percurso 

iniciado há quatro anos. 

Impulsionada pelos exemplos do campo e embasada com o reforço da teoria, esta tese 

sinaliza que os procedimentos de investigação jornalística são possíveis e realizáveis mediante 

manobras diárias, num eterno movimento de mobilização. E que reside justamente na atuação 

dos repórteres, na decisão de ação dos indivíduos, nas brechas de autonomia, o combustível 

de uma prática jornalística factível e comprometida com um ideal de função pública. 

As utopias jornalísticas, como todo estado de esperança, carregam invariavelmente os 

traços da quimera e da irrealização. No entanto, se funcionarem ao menos como propulsores 
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da vontade – neste caso, do desígnio preconizado pelo recorrente Rodrigo Alsina (2009) de 

construir diariamente um mundo possível através das narrativas jornalísticas -, já terão 

cumprido sua função.  

As sugestões de procedimento desenvolvidas ao final deste trabalho seguem como 

uma tentativa de contribuição para o exercício de um jornalismo possível. Entendo que a 

atividade jornalística, com foco na investigação, é viável dentro dos limites e possibilidades 

indicadas ao longo desta pesquisa. A apuração, certamente, é o começo e o elemento 

propulsor de todo esse processo.  
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Apêndice A: DIÁRIO DE CAMPO - Excertos de anotações 

             

Diario de Pernambuco, 03 de agosto de 2009, segunda-feira 

 

Editoria Vida Urbana 

Formação 15 pessoas (10 repórteres, 1 pauteira, 1 

colunista, 3 editores (sendo 2 assistentes)  

Dados do repórter Repórter 2 (repórter, 32 anos, no jornal desde 

2007) 

Início da observação 9h 

 

 A redação do Diário de Pernambuco, “periódico mais antigo em circulação na América 

Latina”, bordão que os estudantes de jornalismo escutam desde que começam a se interessar 

pela profissão, parece relativamente vazia às 9h desta segunda-feira. O espaço, localizado ao 

primeiro andar do moderno edifício para onde ‘se mudaram’ o jornal, a rádio e TV Clubes, no 

bairro de Santo Amaro, no Recife, conta, no momento, apenas com a pauteira da editoria de 

Vida Urbana e com parte da equipe do Pernambuco.com. 

 Sou recebida na redação pela repórter que, por conta das férias de uma colega, saiu da 

apuração cotidiana e está responsável pela pauta. Ela está sentada ao computador, com a 

televisão ligada, rádio idem, web no ar, e redigindo o que parecem ser as atribuições de hoje 

da equipe da editoria de cotidiano. Suas pernas balançam muito na cadeira, típico dos 

inquietos e acelerados. Retrato do estereótipo do jornalista.  

 Ela me apresenta à repórter a que irei acompanhar, que chegou um pouco antes e já se 

conectou à Internet para checar seus e-mails. Formada há pouco menos de três anos, é 

setorista da área de saúde. Logo nas apresentações, sou informada pela repórter que a pauta 

que ela irá fazer agora “não é interessante”, o que, ressalta, será uma pena para mim. 

 Ao contrário do que ocorreu no Jornal do Commercio, o Diário é, para mim, uma 

grande novidade. Não conheço a configuração da redação, não sei o modo como os repórteres 

apuram e, apesar de contar com algumas ideias pré-estabelecidas, são apenas frutos da 

inferência e do ouvir dizer. Conheço alguns profissionais, uns até muito bem, mas minha 

relação de amizade com eles sempre foi ‘fora’ do Diário, o que me traz uma aura de 

desconhecimento e ‘espanto’ própria a tudo o que é novo. 
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 As duas jornalistas então me explicam de que se trata o tema. O Tribunal Regional do 

Trabalho está realizando um workshop sobre o planejamento estratégico da instituição, a ser 

realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e que 

contará com a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho.  

 Além dessa pauta, a repórter conversa com a pauteira sobre a Semana da 

Amamentação, assunto que certamente renderá uma matéria hoje, mas que o jornal está na 

dependência de receber um material da assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de 

Saúde. A repórter acha que fará essa apuração quando retornar da matéria sobre o workshop.  

 A repórter fotográfica que irá acompanhá-la também chega. A repórter me chama para irmos 

à rua, pois o evento irá começar em breve. Passa pela secretaria para solicitar um carro que 

nos leve ao local. 

 No carro, a fotógrafa, que não havia sido apresentada a mim, pergunta meu nome e me 

apresenta ao motorista. O percurso é pequeno, e enquanto motorista e fotógrafa conversam 

amenidades, a repórter lê a pauta feita pelo jornal e o release encaminhado pela assessoria. Na 

pauta, a palavra recomendada é grafada logo no início e com caixa alta, significando que o 

assunto é de interesse da direção do jornal, e que, se presume, terá que ser feito com cuidado e 

atenção redobrados. A fotógrafa avisa que só ficará até a abertura, de modo a fazer as imagens 

da mesa composta, mas que sairá logo em seguida para outras pautas. A repórter brinca e diz 

que ela deveria ser solidária e ficar até o fim.  

 Logo à entrada do auditório, a repórter já encontra o assessor do Tribunal, e o 

questiona sobre a duração do evento. Pelas contas dele, a cerimônia de abertura deverá ir até 

as 12h, então serão quase três horas de espera. A repórter acha que talvez não espere até o 

final, e aventa para a possibilidade de “ir chamar a ministra antes do término para fazer uma 

entrevista”.  

 O auditório é grande, mas se encontra com uma plateia pequena. Sentamos numa 

fileira localizada relativamente próxima ao ‘gargarejo’, logo às primeiras cadeiras, de modo 

que tanto repórter quanto fotografa possam se levantar sem muitas dificuldades. A cerimônia 

é iniciada com a cerimonialista fazendo a chamada das autoridades presentes (juízes, 

desembargadores, altos oficiais das Forças Armadas, presidentes de tribunais). A fotógrafa 

logo se posiciona à frente, e registra a mesa composta. Espera ainda um pouco, faz mais 

imagens, volta à fileira e avisa à repórter que irá embora, pois já terminou. 

 Enquanto isso, a repórter checa novamente a pauta e o release, e passa à fotógrafa os 

nomes dos integrantes da mesa, para que ela possa fazer a identificação posteriormente. A 
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presidente do Tribunal Regional do Trabalho (6ª região) começa a discursar, e a repórter se 

reveza entre olhar para a mesa e anotar partes do discurso. Ela comenta que também irá pedir 

ao assessor para entrevistá-la antes de terminar o evento, para não precisar ficar até o fim. 

 Após as palavras de abertura da presidente, começa a falar a ministra, cujo discurso é 

sem pompa e muito pragmático. A repórter comenta que gostou do estilo, e faz muitas 

anotações. São 10h quando o pequeno discurso termina e há uma pausa na programação, e a 

repórter se levanta para tentar entrevistá-la. Ela não consegue de imediato, mas só depois, 

com a intervenção do assessor.  

 O assessor passa pela fileira de cadeiras e chama a repórter para passá-la alguns dados. 

São gráficos e levantamentos sobre o índice de congestionamento (demora dos trâmites para 

que um processo seja julgado) do TRT, com as perspectivas de queda desses números a partir 

do planejamento estratégico que está sendo iniciado.  Esse é o gancho da pauta enviada pela 

assessoria: a redução do tempo do desfecho de um processo com o advento do planejamento. 

E será esse o mesmo gancho a ser adotado pela repórter, conforme ela afirma. Não é incomum 

que os assessores de imprensa, muitas vezes por conta de experiências prévias em veículos de 

comunicação, identifiquem exatamente que tipo (e com qual viés) de informação poderá 

interessar mais aos jornais, conforme vimos em pesquisa anterior (SANTANA, 2005). 

 Quando a repórter retorna ao auditório, está sendo realizada a palestra do 

desembargador do TRT do Mato Grosso. Apesar de considerar o discurso muito interessante, 

a repórter comenta: “não irá render, infelizmente, para a minha matéria”. Voltamos à redação 

e não há cadeira ou espaço para que eu possa acompanhar o restante da apuração. 

  Ainda tento ficar em pé e próxima a ela, mas a situação fica constrangedora. Como 

ela só irá digitar a matéria e, talvez, apurar algumas informações de um release enviado sobre 

a Semana de Amamentação, combinamos que irei embora e retornarei na semana seguinte, 

conforme combinado. Mas não contava com uma simples cadeira como impeditivo. 
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Terça-feira, 11 de agosto de 2009 

 

Dados do repórter Repórter 2 (repórter, 32 anos, no jornal desde 

2007) 

Editoria Vida Urbana 

Início da observação 9h07 

 

 Redação vazia. Subeditora e repórter de Vida Urbana conversam sobre as pautas 

previstas para o dia. A repórter que acompanho está ao computador, e me fala que está 

trabalhando, desde ontem, nos resultados de uma pesquisa da UFPE (dissertação de 

mestrado), acerca da nutrição de estudantes de 10 a 14 anos. Ela conta que irá a uma escola de 

Olinda para fazer entrevistas com ‘personagens’ (crianças que se encaixem na faixa de 

sobrepeso e outras que se mantém no peso regular).  

 Após me informar sobre a temática da pauta, ela se vira para mim e, pela segunda vez 

desde que comecei o acompanhamento, diz que ela será um elemento “pouco interessante” na 

minha pesquisa, pois “apura de modo muito tradicional, sem confiar em releases e em sites”. 

Digo que isso é muito bom e raro. Eu já esperava por esse tipo de reação, especialmente 

porque ela sabe exatamente o que eu pretendo observar na pesquisa. Já havia sentido o seu 

natural desconforto com a minha presença, mas ao se declarar “boa apuradora”, ela cria um 

escudo protetor, me indica, talvez, que eu não irei encontrar uma ‘jornalista cordial’ por estas 

paragens. Segue mais firme, então, a ideia de manter a observação, numa tentativa de 

desnaturalização da minha presença.  

 Há ainda poucos repórteres na casa. Noto que apenas jornalistas do portal, que 

geralmente chegam mais cedo para atualizar o site, e alguns da editoria de esportes estão na 

redação. A repórter liga para a autora da pesquisa, para pegar mais dados. Ela pergunta se há 

como fazer uma associação entre horas de sono e alimentação. Está se inteirando mais sobre o 

assunto, e enquanto fala ao telefone com a fonte, mantém o computador ligado (com 

anotações sobre a pauta) e também faz anotações no caderninho. São praticamente três 

atividades ao mesmo tempo e o olho no relógio, mas ela não transparece a correria no tom 

que usa para a entrevista, pois parece não tentar atropelar respostas e ouve, aparentemente, 

com atenção.  

 Dá para notar, pelo teor da conversa telefônica, que ela faz alguns ‘acordos’ com a 

fonte em relação ao cuidado com o uso de alguns termos – especialmente no que tange a 
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ressaltar a diferença entre os termos “obesidade” e “excesso de peso”, a não usá-los como 

sinônimos. Neste momento, a entrevistada ressalta, o que é repetido pela repórter – não sei se 

para que eu escute -, que a pesquisa indicou, dentre o universo de mais de 1 mil crianças 

pesquisadas, um percentual de 4,5% de obesos e 20% de estudantes com excesso de peso. 

 Enquanto a repórter continuava a conversar sobre a pesquisa, a subeditora de Vida 

Urbana comentava sobre uma palestra “super recomendada” pela diretoria, que seria 

ministrada por algum profissional da Corregedoria do Tribunal de Justiça, sobre a tradução do 

‘jurisdiquês’ para os integrantes da redação. Ela se aproxima da repórter 2 e reforça a 

obrigatoriedade da presença – o que, segundo me relata posteriormente - , será um problema, 

pois às 10h ela já pretende estar na escola, entrevistando os personagens. 

 A repórter continua a perguntar mais detalhes sobre a pesquisa, como o papel da 

influência paterna no peso dos filhos. Enquanto tento escutar o conteúdo da conversa, não 

posso deixar de notar que um grupo de três repórteres discute uma pauta policial em curso, 

indagando se eles poderão falar, hoje, com a família de uma menina que comeu um bombom 

envenenado e que receberá alta médica em breve. Comentam sobre o delegado à frente do 

caso (“ele é um imbecil”, avisa uma repórter veterana nessas coberturas) e sobre o papel da 

Gerência de Polícia da Criança e Adolescente (GPCA). A mesma repórter diz que irá levantar 

matérias antigas sobre o assunto, de casos de envenenamento com comida.  

 Ela fala que tem uma ‘tese’ a respeito, e comenta rapidamente sobre a grande 

possibilidade de o crime, com todos os indícios de ser passional, ter sido motivado em 

consequência de algum relacionamento que a mãe da menina (destinatária original do pacote 

de bombons entregue) deve ter tido com o namorado ou marido de alguém. “Isso é coisa de 

vingança feminina”, afirma. Percebe-se que há, nesse diálogo, uma cooperação entre os 

repórteres, inclusive entre jornalistas de editorias distintas. O tema está sendo ‘suitado’ ao 

longo da semana e parece ser de interesse de muitos repórteres na redação, o que dá para 

perceber pela quantidade de pessoas que resolve dar dicas e emitir opiniões sobre o caso. 

 Retorno a atenção à repórter 2, que continua entrevistando a pesquisadora. Ela agora 

questiona a fonte sobre a associação que a pesquisa faz entre a maturação sexual precoce e a 

obesidade. Ela também informa à nutricionista que o fotógrafo irá ao local de trabalho da 

pesquisadora para fazer as imagens da matéria, e é neste momento que surge uma dúvida 

sobre como identificá-la: pesquisadora ou nutricionista do Instituto Materno Infantil (Imip). 

Após debater rapidamente a questão com a fonte, a repórter avisa, para encerrar o assunto, 

que irá identificá-la como mestre em nutrição e autora da pesquisa.  
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 Ela desliga – a entrevistada pediu para ligar daqui a pouco, pois precisa confirmar 

algumas informações. Aproveito a brecha para perguntar sobre a origem da matéria, e ela me 

fala, com um certo tom de orgulho e talvez para dirimir qualquer possível má-interpretação 

minha, que não foi enviada pela assessoria de imprensa da Universidade, e sim ‘cavada’ por 

ela mesma.  

 “Fui ao departamento de nutrição em busca de ideias para pautas e, folheando o livro 

de teses e dissertações defendidas, anotei os contatos de alguns pesquisadores, mandei e-mail 

e alguns me retornaram”. Ela teve acesso ao texto original da dissertação, recém-defendida, e 

foi esta a sua fonte inicial. “Comecei a apurar ontem, hoje termino e a escrevo para amanhã”. 

Comento que é raro acontecer de um repórter fazer apenas uma pauta em dois dias, e ela 

concorda.  

 A redação vai ficando um pouco mais cheia, ainda está predominantemente feminina, 

com raras exceções, e a conversa que se escuta agora é sobre criação de filhos e alimentação 

de bebês. A repórter veterana de polícia está à procura do telefone do assessor do hospital do 

qual a vítima do bombom envenenado terá alta. “Eu sei que anotei esse número em algum 

lugar”, diz, enquanto lamenta ainda não ter tido tempo de passar a limpo a montanha de 

cadernos com endereços, fones e anotações. Ela não é a única. Não é raro de se perceber 

repórter procurando números de telefone e perguntando a colegas sobre dados que eles não 

sabem onde guardaram.  

 A fonte telefona para a repórter e a entrevista é retomada. Ela agora parece pretender 

otimizar o tempo, pois enquanto conversa ao telefone não mais anota no caderninho, e sim 

passa a escrever diretamente ao computador. A subeditora agora apura a pauta da criança 

envenenada e também checa um resgate do corpo de bombeiros, conversando com a família 

de uma vítima de afogamento e com a central de resgates. “Os bombeiros ainda não 

chegaram, o resgate vai acabar sendo feito pela família mesmo”, comenta, em tom de crítica 

solidária. Outra repórter que acabou de chegar afirma que isso (o atraso dos bombeiros) só 

está acontecendo porque a vítima é pobre. “Se fossem de família rica, esse socorro já havia 

chegado há tempos”. 

 Outra subeditora de Vida Urbana pede para que a repórter também produza um 

material sobre a pesquisa de sobrepeso infantil para o online. Ela retruca, bastante receosa, 

que não quer expor as crianças gordinhas, e que fazer vídeos (como o solicitado) para a Web 

talvez constranja os personagens. Ela agora telefona para um médico cardiologista, indicado 

pela assessoria de imprensa da Universidade Federal, para que ele explique quais são as 
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relações entre a obesidade infantil e as doenças cardiovasculares. 

 São 9h46 e a repórter segue na entrevista com o cardiologista. Ela apura por telefone e 

escreve ao computador. Ela faz uma série de perguntas sobre as possíveis associações que 

podem ser feitas entre os resultados da pesquisa e o risco de doenças coronarianas, tentando 

ver se é possível fazer uma projeção entre a obesidade infantil e a probabilidade de as 

crianças gordinhas continuarem acima do peso na fase adulta. Eu me pergunto se o afinco 

com o qual ela desenvolve essa pauta não teria alguma relação com o fato de ela estar sendo 

observada, mas não há como fazer qualquer tipo de inferência. Ela agora tira dúvidas sobre 

índices de colesterol no sangue e o significado dessa presença na saúde dos pacientes. 

 Pelo modo com que entrevista o médico, fazendo muitas perguntas, a repórter 

demonstra que não quer apenas conhecer as respostas, mas entender o porquê, as causas para 

as situações de relação entre peso e saúde relatadas pela fonte médica. Ela também se 

preocupa em entender as consequências da presença de alguns índices de colesterol para o 

corpo.  

 São 9h56 e ela finaliza a entrevista com o médico, que a indica e lhe dá o contato de 

um endocrinologista para que complemente a matéria, um colega que desenvolveu uma 

pesquisa sobre atividades físicas. 

 A repórter telefona para o departamento fotográfico, que não fica no mesmo andar da 

redação, para saber quem será o repórter da fotografia que irá acompanhá-la à escola. Para 

deixá-la alguns instantes mais à vontade, combino que irei esperá-la na recepção. Ela parece 

aliviada com a sugestão. 

 São 10h30 e nós entramos no carro, com o fotógrafo. Não somos apresentados e, 

visivelmente, isso constrange a ambos. A repórter dá algumas indicações a ele, ressaltando 

para que exista um cuidado para não constranger os gordinhos com as imagens. 

 Às 10h56, estamos na sala do diretor da escola, na beira mar de Olinda. A repórter 

explica a pauta e pede a indicação de três jovens na faixa etária dos 10 aos 14 anos, 

lembrando que precisará da autorização expressa dos pais antes da publicação no jornal. O 

diretor, de imediato, liga para um pai, e enquanto faz a ligação, explica:  “ele é gordo e o filho 

também, e certamente irá topar”.  

 O diretor, com o maior jeito de quem sabe lidar e entende o modus operandi dos 

repórteres,  pega a autorização e chama a psicóloga da escola e a coordenadora do nível 

fundamental para ajudar na busca pelos personagens. O diretor fala que “é melhor conversar 

com os meninos, para não afetar a autoestima das meninas”, mas a repórter pede para 
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conversar com pelo menos uma menina também. 

 Logo são escolhidas as três crianças. A repórter faz a entrevista com uma de cada vez, 

e me afasto um pouco para não constrangê-los. Noto que ela tem muito cuidado ao falar com 

as crianças, especialmente com a menina, e que a conversa flui com relativa tranquilidade. 

 O fotógrafo não participa das entrevistas, fica mais afastado, parece não se interessar 

muito pela pauta. Ele deixa para fotografar os personagens depois. Primeiro a menina, na sala. 

Os outros dois, que relataram praticar esportes, são fotografados na quadra. Um, simulando 

um jogo de futsal. O último, na rede de vôlei, especialmente montada por um funcionário para 

as fotos. Exatamente ao meio-dia, a pauta é finalizada e voltamos à redação. 

 

Terça-feira, 28 de setembro de 2009 

 

 Neste dia, optei por entrevistá-la, já que a repórter passaria o dia na redação, sem ir à 

rua e sem apurar matérias. Como ela se preparava para entrar de férias, estava deixando várias 

pautas prontas, na ‘gaveta’, e não haveria muito a que observar.  

 Ainda, contava com a eterna dificuldade da falta de espaço e cadeiras. Por sugestão da 

repórter, fomos à sala de entrevistas, localizada no térreo do jornal, e passamos mais de uma 

hora conversando sobre jornalismo. 

  Optei por trabalhar o conteúdo da entrevista em texto corrido, de modo a facilitar a 

leitura e, também, porque me pareceu mais adequado do que simplesmente dispor as respostas 

uma atrás das outras. Editei minimamente o conteúdo, numa tentativa de não desvirtuar o que 

havia sido dito. Todas as entrevistas foram enviados aos repórteres, de modo a que – caso 

fosse necessário e eu considerasse que as possíveis alterações que eles fizessem não 

modificassem o sentido inicial da conversa – eles pudessem sugerir correções.   
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08 de setembro de 2009, terça-feira 

 

Dados do repórter Repórter 3 (repórter, 25 anos, no jornal desde 

2007) 

Editoria Economia 

Formato 8 profissionais (6 repórteres e duas editoras) 

Início da observação 13h 

 

 O primeiro dia de acompanhamento à rotina de apuração de um repórter da editoria de 

Economia foi postergado em uma semana, por conta de decisões internas (as editoras estavam 

avaliando qual repórter eu poderia acompanhar) e também por conta de um pedido da 

jornalista que acabou sendo ‘escalada’ para participar da pesquisa.  

 Ela enviou um e-mail solicitando o início da observação para hoje, pois na semana 

passada ela estava bastante atribulada, e ontem (segunda-feira) foi feriado e ela não 

trabalharia. Os detalhes desta etapa foram acertados diretamente com as editoras, pois o 

acompanhamento à repórter de Vida Urbana precisou ser interrompido, em função das férias 

da primeira repórter.  

 Como de costume, me anuncio na portaria, mas o recepcionista já me reconhece e diz 

que eu posso subir direto. Como não conheço a repórter fisicamente, peço para ele avisar de 

todo o jeito, pois evito ter que ficá-la procurando na redação. 

 São 13h em ponto, e a redação está relativamente cheia, com algumas pessoas 

chegando do almoço e outras iniciando o expediente. Sou apresentada à repórter, que me 

parece bastante jovem, e enquanto converso com a amiga comum que nos apresentou, noto 

que ela está um pouco nervosa. Ao computador, abre alguns e-mails e primeiramente explico, 

com detalhes, de que se trata a pesquisa. 

 Ela é bem simpática e solícita, e acabo entendendo que o nervosismo se deve a alguns 

fatores facilmente justificáveis. O primeiro é que, ao contrário do que ocorreu com Vida 

Urbana, os repórteres de Economia costumam sair pouco da redação, e ficam no jornal mais 

no período da tarde e início da noite, quando há mais pessoas. A redação está cheia, 

comparada com o período da manhã. 

 Ela acredita que eu não vou ter muito material para trabalhar acompanhando alguém 

que se utiliza bastante de telefone e e-mail para apurar. Digo que não há problemas, que eu 

não estou lá para valorar os diferentes tipos de apuração realizados, e que entendo que há 
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diferentes necessidades a depender do repórter e da editoria. O segundo é em relação ao 

espaço físico: ela senta-se num lugar próximo a uma parede e não há espaço algum para outra 

cadeira onde eu possa me sentar.  

 Ela me convida para acompanhá-la ao almoço, pois a reunião de pauta havia 

começado ao meio-dia e terminado há pouco. No caminho, encontramos as editoras e parte da 

equipe (formada, no total, por oito profissionais), e a repórter fala à editora-chefe sobre sua 

preocupação acerca de onde me ‘instalar’.  

 Estuda algumas ideias, como ela ‘se mudar’ para a bancada da editoria de Política ou 

trocar de lugar com uma colega que se senta na outra ponta, o que poderia ser mais fácil para 

mim, pois caberia outra cadeira ao lado dela. 

 Quando nos dirigimos ao refeitório, a editora brinca conosco, perguntando se eu iria 

segui-la por todos os lugares. Respondo que sim, até ao banheiro. A situação, apesar de todo o 

ambiente de bom humor e receptividade, é muito delicada, pois acabei criando uma situação 

diferente na redação, e com a pouca ida da repórter à rua, a possibilidade de eu atrapalhar a 

rotina é maior – especialmente por conta do problema de espaço, numa redação que não é 

necessariamente das maiores. 

 No jornal, ela conta sobre a rotina de trabalho, fala um pouco sobre sua experiência 

(tem 25 anos e se formou há poucos anos) e quer entender mais sobre a observação. Mostra 

preocupação sobre se terei ou não material suficiente, e diz que às vezes apura sem nem estar 

no local de trabalho, escutando histórias na rua e aproveitando para anotar telefones de 

pessoas que poderão vir a ser personagens ou fontes de suas matérias. Neste momento, 

percebo que ela se ‘defende’ do fato de não apurar muito na rua, o que acabaria sendo 

‘relevado’ por ela buscar pautas mesmo fora do expediente. 

 Ela fala sobre a ideia que vem desenvolvendo desde que entrou no jornal, mas que 

acabou nunca sendo aproveitada, de fazer uma série sobre as tecnologias para produção de 

energia através de resíduos. Ela quer aproveitar o gancho de um premio para ‘vender’ 

finalmente a pauta, e me conta que seria ótimo se eu pudesse acompanhá-la nessa apuração.  

 A repórter está trabalhando em duas pautas. Uma delas não é para o dia. Por 

coincidência, ambas envolvem o Wal-Mart (meu ex-empregador, detalhe que até ela 

comenta). Ela é setorista de varejo, energia e combustíveis. A primeira delas é uma pauta que 

surgiu, como ela conta, de sua observação como consumidora. Enquanto passava as compras 

num caixa de um supermercado da rede, notou que a operadora não registrou o desconto que 

o varejista repassa, através de uma campanha iniciada há um ano (esse é o gancho da pauta), 
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para quem levar suas próprias sacolas recicladas, sem utilizar as sacolas plásticas comuns.  

 Ela conta que insistiu no desconto, teve muita dificuldade para consegui-lo. Ela 

acredita que os funcionários são orientados a só darem o desconto quando o cliente pedir. A 

ideia é ela ir a vários supermercados, como cliente, para saber se a prática realmente se 

confirma, e depois entrar em contato com a assessoria para esclarecimentos. 

 A segunda pauta é uma sugestão enviada pela assessoria da mesma empresa, a respeito 

de uma parceria com uma companhia aérea, trazendo como beneficio ao cliente a 

possibilidade de ganhar milhagens. Ela apresenta as duas ideias à editora, e ambas são aceitas, 

mas contanto que, no caso da segunda, ela consiga transformar a pauta numa matéria de 

serviços, bastante voltada a atender ao consumidor. “O perfil do nosso caderno é esse, tratar 

mais de microeconomia, e mesmo quando relatamos sobre a macro, com a preocupação de 

traduzir tudo para a realidade do consumidor. Escrevemos pensando no consumidor”, 

esclarece.  

 Ao voltar à redação, acabo tendo que me sentar atrás dela, entre ela e a editora, e com 

a preocupação com o horário em que o ‘dono’ do lugar irá chegar. A editora chega a sugerir 

que ela fique trabalhando na sala de apuração, mas como o espaço não conta com 

computador, apenas telefone, ela não acata a ideia. 

 Ela começa a apurar efetivamente às 14h10, ligando para a assessoria do Wal-Mart em 

outro estado para saber sobre o novo serviço. Ela pede que a assessora mande novamente o 

release, pois chegou com o texto desconfigurado, e também pede uma entrevista com algum 

porta-voz que possa falar sobre o assunto. 

 Antes que a assessora retorne a ligação, ela telefona para o celular de uma assessora da 

mesma empresa, sendo que aqui no Recife, e diz que havia recebido a pauta e que pretende 

mais detalhes. Assim, o trabalho dela, no dia de hoje, depende de informações e retornos de 

uma assessoria de imprensa. Enquanto aguarda, acessa seus emails. Com a proximidade do 

horário de chegada do ‘dono’ da cadeira e mediante o total desconforto de todos, aviso a ela 

que irei embora, e que a ligarei para pegar mais detalhes sobre como havia sido o restante da 

apuração. Ela fica visivelmente aliviada e combinamos de nos falar mais tarde. 
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28 de setembro de 2009, terça-feira 

            

      Cheguei às 13h50 e a e repórter estava saindo para almoçar. Espantada em me ver – “sabia 

que eu já havia até me esquecido de que você viria hoje?”, avisa que voltará rápido e pergunta 

se não prefiro acompanhá-la ao restaurante. Eu digo que não há problema, e que posso 

aguardar na recepção. 

         Passaram-se pouco mais de 15 minutos quando ela retorna e me sugere conversarmos na 

sala de entrevista, e não na redação. Digo que prefiro observá-la na redação, mas ela, muito 

cuidadosa com as palavras, acaba afirmando que prefere ficar na sala de entrevistas mesmo, 

pois não há cadeiras livres. Sem saída, resolvo iniciar hoje uma longa entrevista sobre seu 

cotidiano como jornalista. 

           

         

14 de dezembro de 2009, segunda-feira 

 

Editoria Viver 

Formação 7 pessoas (4 repórteres, 2 editores e 1 

estagiário) 

 

Dados do repórter Repórter 4 (repórter, 33 anos, no jornal desde 

1999) 

Início da observação 10h 

 

 

 Cheguei pouco antes das 10h no jornal. O porteiro, após perguntar meu nome, olhou 

pra mim e se lembrou de que eu “estava fazendo um trabalho no Diário” e disse que nem iria 

telefonar à repórter para avisar da minha visita. Pedi que ele avisasse, de toda forma, para que 

a jornalista se organizasse melhor. 

 Subo à redação, me encontro com a repórter e sou informada de que ela irá à rua hoje, 

para fazer uma entrevista a respeito da inauguração de um teatro. Ela está grávida e, por conta 

disso, passou a ter a rotina um pouco mais facilitada, como poucas saídas – como ela me 

conta.  

 Somos amigas há muitos anos e me incomoda o fato de observar alguém com quem 
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tenho bastante intimidade. Contudo, nunca trabalhamos juntas (com exceção de um pequeno 

período de estágio no Jornal do Commercio, em editorias diferentes) e é a primeira vez em 

que a vejo trabalhando na redação do Diário. Não conheço sua rotina e nem seus métodos de 

apuração, e tudo o que eu sei se resume aos comentários que ela faz sobre o trabalho e sobre 

algumas pautas já realizadas.    

 Antes de nos dirigirmos à garagem, a repórter abre um arquivo do Word com as 

sinopses dos filmes que serão veiculados na TV aberta durante a semana, e conta que, quando 

chegar, irá checar se os horários batem com a grade de programação recebida anteriormente. 

Ela explica que a parte mais burocrática e chata do trabalho da equipe costumava ser feita 

exclusivamente por um estagiário, mas depois o grupo chegou à conclusão de que não 

sobrava tempo algum para que o estudante apurasse e escrevesse matérias, e decidiu-se que os 

serviços mais mecânicos – como conferir horários e sinopses de filme – seriam feito em 

sistema de rodízio, por todos os repórteres da equipe. 

 No carro (pegamos carona num veículo do jornal, dirigido por um motorista e que 

‘dividimos’ com outra repórter e uma fotógrafa), a caminho do teatro a ser inaugurado,  a 

repórter conversa sobre a pauta. Destaca que o espaço, um teatro do SENAC, existia 

anteriormente como um auditório, o qual havia sido derrubado para dar lugar a um teatro 

moderno, arquitetado para funcionar com quatro tipos diferentes de palco (e descreve cada 

um deles com detalhes, demonstrando ter muitas informações prévias a respeito) e que viria 

até para suprir uma ausência que era motivo constante de queixa para a classe artística, que é 

a falta de pauta para peças infanto-juvenis, foco do novo espaço. 

 Chegando ao local, a repórter conversa com a recepcionista e pede para falar com o 

diretor. Esperamos só um pouco, e logo somos recebidos por ele, acompanhado da assessoria 

de comunicação. Por coincidência, ela havia sido minha aluna há dois anos. Conversamos um 

pouco sobre o trabalho dela e a minha tese – aproveito para esclarecer o porquê de eu estar 

acompanhando a repórter – e seguimos ao novo teatro.  

 O diretor pega umas cadeiras e é dentro do espaço cheio de pedreiros, pintores, 

marceneiros e eletricistas onde é feita a entrevista. Ela inicia a conversa com várias perguntas 

e me parece facilitar o entrevistado, porque sempre dá espaço para ele falar, mas não deixa de 

fazer perguntas entre as respostas e suas intervenções são sempre feitas de modo educado.  

 Ela faz muitas anotações no caderno e pergunta a respeito de todos os detalhes. Usa 

expressões como “me tire essa dúvida” e “por curiosidade” para começar os questionamentos. 

Parece dominar a temática (artes cênicas, tema o qual vem fazendo a cobertura há alguns 
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anos), como deixa transparecer pelos comentários que tece, mas não deixa de perguntar e 

anotar. 

 A maioria das informações que o entrevistado traz é complementada por ela com 

algum detalhe ou comentário e dá para notar que ela conhece a cena teatral (nomes das peças, 

dos atores, discussões da classe e mudanças). Após uma extensa explanação do diretor sobre 

os trabalhos de reforma do teatro, a repórter faz uma pergunta sobre o projeto de dedicar parte 

dos horários do teatro para cursos, o que é uma boa deixa para ele falar sobre esse e outros 

projeto que tem em mente. 

 A quantidade de anotações que ela faz é impressionante, e parece querer entender 

todos os porquês das decisões. Outras pessoas chegam para acompanhar a obra – gerentes, 

diretores, arquitetos – e elas são apresentadas à repórter. A jornalista faz uma entrevista longa 

e dá espaço para que o entrevistado fale sobre os projetos, a visão acerca do papel do teatro, o 

empreendedorismo do superintendente do SESC etc. 

 Chego a me espantar com o longo tempo de conversa, porque a ideia que o jornalista 

sempre precisa correr contra o tempo, sempre com muitas pautas concomitantes, ainda 

persiste. A fotógrafa chega e a repórter diz que acha melhor ela voltar à tarde, pois com a obra 

ainda em andamento não há muito a se mostrar. Ela concorda e diz que voltará depois. 

 A repórter agora quer saber mais sobre o professor e pesquisador que dá nome ao 

teatro – na redação, ela havia me mostrado dois livros que havia conseguido sobre ele, para 

melhor se informar. A pergunta também leva a outras novidades, como a ideia de reeditar a 

obra do pesquisador.  

 Às 11h09, a fotógrafa retorna ao teatro, informando que irá esperar a repórter, com o 

carro do jornal, defronte ao local. Às 11h26 ela ‘anuncia’ o fim da entrevista. Às 11h32 

estamos na redação ( a distância entre o teatro e o jornal é muito pouca) e a repórter logo vai 

falar com a editora, para saber se a pauta do teatro seria do dia ou não. 

 A jornalista diz que precisa também escrever a matéria sobre uma ação do grupo 

Doutores da Alegria, cuja apuração/entrevista havia sido feita ontem, e que precisava ir ao 

centro de documentação do jornal (Cedoc) descarregar fotos que recebeu de uma pauta.  

 Sou apresentada à equipe e converso bastante com a historiadora do departamento, que 

me mostra os imensos corredores com os jornais arquivados e as estantes com parte do acervo 

já digitalizado. Explica que as consultas agora são pagas, mas que os valores são mais baixos 

para os pesquisadores que não precisem utilizar o resultado da pesquisa em livros ou outras 

publicações de cunho comercial.  
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 Conta que o jornal está buscando uma parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco, para conseguir digitalizar, com qualidade de resolução de imagem, o arquivo do 

século 19, o mais procurado pelas pesquisas. Não há nenhum repórter fazendo pesquisas no 

local, talvez por conta do horário. 

 Após uma pausa para o almoço, a repórter volta ao computador para fazer uma matéria 

sobre o lançamento de livro. A redação está mais cheia do que logo cedo e os repórteres 

conversam sobre a pauta do dia. A jornalista que acompanho procura pelo telefone da autora 

do livro, que também é jornalista e trabalha no Jornal do Commercio, e acaba ligando para a 

redação do concorrente, deixando recado para ela retornar (a autora estava, no momento, 

dando uma entrevista à rádio).  

 Poucos minutos depois a autora retorna a ligação. A repórter atende e conta que estava 

justamente lendo a introdução do livro e começa a anotar. Como a entrevistada é jornalista e 

fala bastante, não deixa muito espaço a perguntas – ela faz apenas algumas interjeições e 

questionamentos breves.  

 O entorno: mesas bagunçadas, jornais espalhados e apesar das conversas, a redação 

está relativamente silenciosa, tranquila. A televisão está ligada no Vale a Pena Ver de Novo, 

da Rede Globo. Assim, observo que parte da redação corresponde ao estereótipo do local de 

trabalho e do próprio modo de atuação do repórter (caótico, desorganizado), e, outra, foge 

completamente a essa estereotipia, como o relativo silêncio.  

 A entrevista por telefone se estende, com a entrevistada falando bastante e a repórter, 

pouco. Ela pergunta sobre como se deu o processo de escrita, quanto tempo durou. Parece 

anotar quase tudo o que ouve. Aproveita algumas ganchos para fazer perguntas (sobre o 

lançamento, editora, locais onde adquiri-lo, tiragem) e ainda dá dicas sobre onde distribuir o 

livro.  

 Enquanto a entrevista se desenrola, observo algumas cenas interessantes. Numa 

pequena discussão sobre qual repórter havia ficado responsável por determinada pauta, 

alguém grita: “Pedofilia fui eu, não foi ela!”. Outros profissionais poderiam estranhar a 

naturalidade com que se preparam, com muita antecedência, os ‘cadernos especiais’ de 

personalidades – que só serão publicados após a morte dessas pessoas. 

 Para escrever as matérias, os repórteres usam o Word, copiam o texto e, depois, 

passam para o sistema, indo daí o texto para a revisão feita pelos editores. Só depois é que o 

arquivo segue para a diagramação.  

  A repórter vai beber água e, na volta, começa a fazer o trabalho burocrático, que é 
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arrumar a programação de filmes do dia – basicamente, padronizar os blocos de texto de um 

arquivo previamente pronto, colocando o nome original do filme em itálico e o título em 

negrito, bem como conferindo os horários com a grade de programação recebida das 

emissoras de televisão.  

 É um trabalho quase manual e eu acabo dando umas dicas de comandos do Word para 

facilitar o trabalho dela. Após o texto com as sinopses e horários dos filmes ela folheia o livro, 

lê alguns trechos e inicia a matéria. A redação começa a ficar cheia e, mas uma vez, eu estou 

ocupando a cadeira de um repórter. Vou embora. 
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Diario de Pernambuco, 23 de dezembro de 2009, quarta-feira 

 

 

Editoria Viver 

Dados do repórter Repórter 3 (repórter, 33 anos, no jornal desde 

1999) 

Início da observação 10h 

 

 Chego antes das 9h, pois a repórter havia dito que chegaria cedo, por conta dos 

fechamentos antecipados das edições de Natal e do final de semana. A redação está bem 

vazia, com poucos repórteres de Vida Urbana e do Pernambuco.com e a jornalista a quem 

acompanho.  

 Uma repórter me avista e comenta sobre a visita que alunas minhas fizeram ao jornal, 

acompanhando o projeto Cidadão Repórter. Ela conta que as estudantes “se espantaram” por 

saber que era apenas uma pessoa quem ficava responsável pela apuração e redação da página 

semanal no jornal. “Elas sofreram me acompanhando”, diz, entre o tom de brincadeira e 

desabafo. 

 Como o jornal preparava a edição da véspera de Natal, a repórter precisava fazer 

antecipadamente o roteiro de lazer (intitulado de Divirta-se na editoria Viver), incluindo 

textos de gastronomia – um dos setores cobertos por ela – e  uma retrospectiva sobre os 

acontecimentos do teatro e dança pernambucanos em 2009. As matérias que resumem os 

acontecimentos e efemérides do ano são muito comuns e costumam ser iniciadas com uma 

certa antecedência. Todos os jornais locais costumam publicar retrospectivas ao final do ano – 

geralmente, dentro de cada caderno. 

 No dia anterior, havia ido à inauguração de um café e também precisava escrever um 

texto sobre o novo estabelecimento. Além disso, precisava escrever um texto de 30 cm (no 

Diário, os repórteres não escrevem diretamente na página diagramada, e sim fazem os textos 

no Word para depois transferir à revisão via sistema) sobre um auto de Natal. Para isso, 

precisava ainda entrevistar o diretor da peça. 

 Enquanto a subeditora de Vida Urbana telefona para fontes para confirmar horários de 

produção de fotos, a repórter se lembra de que também terá que fazer a lista com a sinopse e 

horários de filmes das emissoras abertas de tevê. 

 São aproximadamente 10h e fazemos uma pausa para a repórter lanchar, pois está 
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grávida e faz refeições a cada duas horas por orientação médica. Cerca de 20 minutos depois, 

retornamos à redação. Ela faz uma ligação particular. Chega mais uma repórter do Viver e me 

‘informa’ que minha visita anterior provocou gripe na repórter. 

 Logo em seguida, às 10h30, chega a editora do caderno dizendo o mesmo, que passei 

resfriado à jornalista. A subeditora também diz o mesmo e o constrangimento meu e da 

repórter (que nega o ‘fato’), mesmo sendo amigas há muitos anos, parece inevitável. Além do 

natural desconforto em fazer um trabalho de observação tão próximo, além de ‘intrusa’ eu 

também agora sou transmissora de gripe a uma repórter grávida. E que ficou mais de uma 

semana sem trabalhar por conta da doença. Não encontro referência na literatura para isso, 

mas vou tomar como uma das dificuldades da ‘observação participante’. 

 A editora e a repórter conversam sobre um erro que acabou sendo publicado na edição 

de hoje – o nome de uma fonte saiu grafado erroneamente. Chegam à conclusão de que o 

sistema não salvou o arquivo atualizado, já com a correção, e que acabou publicando a versão 

anterior, com o erro. Após essa discussão, as jornalistas me sugerem que eu as ajude na edição 

de hoje, fazendo o que elas chamam de ‘tijolinhos’ de gastronomia (cinco notas sobre 

restaurantes/cafés que estarão abertos no Natal). 

 E é assim que acabo ajudando efetivamente o trabalho da equipe, apurando (breves 

ligações para restaurantes e assessores) e escrevendo as tais notinhas. Algumas são sugestões 

de assessoria (as quais, muito constrangidamente, apenas reescrevo e ligo para confirmar as 

informações) e outras, para meu alento, acabo precisando fazer uma apuração, mesmo que 

muito simples: 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2009/12/24/divirtase18_0.asp (IMAGEM) 

 

 Além dos ‘tijolinhos’, também escrevo um texto bem pequeno sobre a apresentação de 

uma peça infantil ao ar livre – que acaba saindo com um erro crasso de Português. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2009/12/24/divirtase15_0.asp (IMAGEM) 

 

 Enquanto faço o ‘meu trabalho’, a repórter liga para o diretor do auto de Natal, o 

entrevista rapidamente (“ele foi solícito, mas acho que havia acabado de acordar”, me conta) 

e começa a escrever a matéria. Mais uma vez, o ‘dono’ da cadeira na qual estava sentada 

aparece, e vou embora por volta das 15h. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/2009/12/24/divirtase18_0.asp
http://www.diariodepernambuco.com.br/2009/12/24/divirtase15_0.asp
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10 de novembro de 2010, quarta-feira  

 

Categorização 

Editoria Economia 

Equipe  

Dados do repórter Repórter 4 (no jornal desde 1999) 

Início da observação 11h 

 

 

 Conforme havíamos marcado no final da semana anterior, chego ao jornal por volta 

das 11h, e aguardo pela repórter na recepção. Ela me liga e avisa que está dependendo da 

liberação do carro do jornal para irmos participar de uma entrevista coletiva organizada por 

uma indústria de bebidas. A ser realizada num restaurante, à hora do almoço, com o objetivo 

de divulgar a inauguração de uma fábrica. 

 Após uns 40 minutos de espera – tempo durante o qual a Repórter fez algumas 

ligações, checou a pauta e conversou com colegas -, fomos em direção à garagem e entramos 

no carro do jornal, rumo ao restaurante. No caminho, a repórter me pergunta o que poderá 

fazer para auxiliar a pesquisa. Respondo que apenas me deixar observá-la durante o trabalho. 

Ela pede para que explique mais detalhadamente o que pretendo observar; respondo que me 

interessa entender o método de trabalho, as rotinas e relações com as fontes dos jornalistas. 

  Ela explica, então, que está indo cobrir uma pauta de um setor pelo qual não é 

responsável. A área industrial é coberta por outra repórter, que não pôde comparecer por conta 

de outros compromissos. Comenta que participou de uma pesquisa recentemente, 

desenvolvida por uma assessoria de imprensa, respondendo a um questionário sobre como 

procurava fontes do setor de agronegócios.  

 Fala que se ressente fato de depender em demasia de informações de assessorias de 

imprensa e da quase obrigatoriedade de cobrir praticamente todas as ações de governos. 

“Somos pautados pelos governos”. Diz-se contrária à rotina de precisar cobrir todas as ações 

governamentais, pois consideraria mais produtivo não ir a todas as inaugurações e reuniões, 

dando espaço a reportagens mais elaboradas e que realmente problematizem os temas.  

 Pergunto sobre a reforma gráfica recém implantada no Diario, que acabava de 

completar 185 anos de fundação e passava a ser publicado com novo visual, design mais 

'limpo' e espaço de matérias reduzido, com vistas a 'arejar' as páginas com mais espaços em 
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branco. 

 A repórter explica que não gostou das alterações, por acreditar que, com o novo 

formato, o jornal tentava se assemelhar a um veículo como o qual não podia competir: a 

Internet. “Assim, já já o Diario acaba. O papel do jornal hoje é de ser um diferencial das 

novas mídias, mais denso e reflexivo. Copiar a Internet vai ser um fracasso. Ninguém compra 

jornal para ler notícias antigas”. Ela conta que é da opinião de que o futuro do jornal impresso 

como formato esteja diretamente associado ao afastamento com o factual e a uma 

aproximação a textos mais densos, que fujam à simples apresentação dos fatos; função já 

preenchida pela Internet. 

 Chegamos ao restaurante antes dos outros repórteres e até do entrevistado. O assessor 

de imprensa da indústria nos recebe e trato de explicar o porquê da minha presença. Ele me 

pede, então, que me sente de modo com que os repórteres possam ficar de frente ao 

entrevistado. Enquanto aguardamos, ele me pergunta o tema da tese e diz acreditar que não se 

investiga mais no jornalismo. Em seguida, após comentário da repórter sobre o uso 

indiscriminado de releases nas redações, citando exemplos de cópias de releases, ele se diz 

surpreso. “Em mais de 30 anos de profissão e assessor há muito tempo, nunca presenciei 

situações assim”. 

 Após a chegada do entrevistado, executivo responsável pela nova fábrica, e de outro 

repórter, o assessor distribui uma pasta com o release da inauguração e a entrevista é iniciada. 

A repórter começa anotando as informações dadas pelo porta-voz, após ser perguntado pelo 

repórter de outro veículo. Inicialmente, não faz perguntas, complementando apenas as feitas 

pelo outro jornalista. 

 A fonte começa a divulgar alguns números; são tantos e ditos de maneira tão rápida, 

que a repórter pede para que repita. O entrevistado não repete, dizendo que ela poderá 

encontrar os dados no release entregue pelo assessor.  

 A repórter continua anotando tudo o que ele fala, não parece perder um lance da 

conversa. A fonte fala além do que é perguntado, dando a impressão que tem um roteiro a ser 

cumprido, apesar de não ter um discurso enfadonho e de demonstrar grande conhecimento a 

respeito do tema. Nesse ínterim, aparentemente sem muito espaço para interrompê-lo com 

perguntas, apena acena a cabeça e anota. 

 Vez por outra, porém, a repórter pede que a fonte explique melhor uma declaração ou 

informação dada. Para isso, usa da frase “me deixa entender”. Quando a fonte reduz o ritmo 

da explanação, ela faz várias perguntas, encadeadas, de modo a esgotar o tema. 
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 Apesar de a 'coletiva' contar, até o momento, com apenas dois jornalistas, noto uma 

certa dificuldade para que ela faça as perguntas que quer, na hora que quer. Os dois repórteres 

acabam, no andamento da entrevista, dando espaço um ao outro. 

 Outras duas repórteres (de texto e fotógrafa) chegam ao local, e os quatro profissionais 

parecem não se conhecer. Em virtude a chegada de mais pessoas, o assessor sugere a mudança 

para uma mesa maior. A repórter que chegou por último pergunta ao colegas sobre o que já 

havia sido discutido, e a Repórter 4 diz que a entrevista havia começado há pouco, e conta 

sobre o 'roteiro' de perguntas feitas até então. É nesse momento que ela diz a todos que a 

entrevista havia começado pelo final, pois tinham entrado num tema bastante específico, e 

muitas questões importantes ainda estavam de fora.  

 A fonte continua falando e parece ser difícil para a repórter perguntar e inserir outros 

questionamentos enquanto ele não conclui. Quando consegue, pergunta e pede, com 

frequência, para que o entrevistado detalhe algumas informações, enquanto ela faz muitas 

anotações e presta atenção ao que é dito. 

 A fonte também fala bastante rápido, e a Repórter 4 algumas vezes pede para que ele 

repita. O tom da repórter sempre é bom humor, sempre sorrindo. A fonte não sorri com 

frequência, só vindo a parecer menos formal quando finaliza o que parece ser o que tinha em 

mente sobre o que falar. A repórter se aproveita de um momento mais descontraído para fazer 

perguntas mais diretas, utilizando de expressões como “eu queria que você nos desse prazos 

mais fixos” ou “vocês farão isso mesmo?” 

 Algumas vezes, ela é interrompida por outros repórteres enquanto faz perguntas, mas 

não demonstra irritação. Em outro momento mais descontraído, e sempre aproveitando 

ganchos, faz perguntas mais delicadas, envolvendo finanças e preços. A fonte responde que os 

dados estão no release e que números não são seu departamento na indústria.  

 O fato de a Repórter 4 com frequência se aproveitar de ganchos do entrevistado para 

perguntar questões mais melindrosas contribui para que a fonte venha  responder, pois o 

movimento se dá quase automaticamente, numa sequência declaração – pergunta envolvendo 

a declaração – resposta. 

 Outra estratégia da qual a repórter se utiliza é usar informações e expressões 

anteriormente faladas pela fonte para construir suas perguntas. Além disso, usa desses dados 

para justificar seu raciocínio e embasar a questão. Um exemplo que me chamou atenção foi 

quando se utilizou de informações que a fonte havia repassado sobre o fato de uma fábrica 

mais antiga da indústria não ter os equipamentos tão modernos quanto a nova planta fabril. De 
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posse dessa declaração, a Repórter 4 construiu sua pergunta com uma afirmação baseada,  de 

certa forma, no que havia sido dito pela fonte: “Você havia dito que a outra fábrica está 

obsoleta. Ela vai fechar com a abertura da mais nova?” 

 A fonte diz que a fábrica não está obsoleta e nem será fechada, e que havia dito apenas 

que ela não era tão moderna como a mais recente, que está sendo considerada um exemplo de 

tecnologia entre todas as unidades da empresa. 

 A Repórter se mantém no propósito de fazer perguntas mais difíceis, aproveitando para 

saber  o quanto a fonte esperava como retorno financeiro e em que prazo isso aconteceria. A 

fonte diz que eles não saberiam dizer isso, mas a repórter rebate com a afirmação de que 

“quem investe muito como vocês investiram, devem ter uma perspectiva em longo prazo”. 

Confrontado, o entrevistado acaba falando sobre a perspectiva de produção, embora não 

divulgue valores. 

 A entrevista tem uma pequena pausa para que repórteres e fontes escolham os pratos. 

Quando terminam de escolher, a Repórter 4 retoma as perguntas. Antes de iniciarem o 

almoço, a repórter pede para que a fonte detalhe sobre informações já repassadas. Outro 

repórter o questiona sobre um tema econômico, e a fonte responde que uma resolução a 

respeito havia sido tema de matéria de um jornal nacional, na semana anterior. O repórter fica 

constrangido e diz que já tinha conhecimento a respeito. 

 A Repórter 4 faz perguntas sobre a vida pessoal do executivo, para entender se ele 

havia se acostumado com a ideia de morar em Pernambuco. Ele respondeu positivamente, ao 

que ela, brincando, disse que “também, se não gostasse, não diria, não é?”. Todos riram e o 

almoço chegou. Não fiquei para almoçar com eles, pois não me sentiria bem. Avisei à 

repórter, que me disse que também não se sentia à vontade em ter o almoço pago por uma 

fonte, defendendo que os jornais sempre pagassem as despesas do repórter em caso de 

coletivas e viagens. 
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Quinta-feira, 11 de novembro de 2010 

 

 A repórter chega depois do almoço à redação, e negocia com as editoras para que 

possa se dedicar a apenas uma pauta. Ela havia recebido um release de uma assessoria sobre a 

exposição de animais de Pernambuco. No release, havia menção a leilões de animais que 

ocorreriam no local. Ela diz que não pretende fazer uma matéria sobre a exposição, mas 

desenvolver uma reportagem sobre o mercado de leilões de animais que são comercializados 

por preços muito altos por quanta da qualidade genética dos animais. 

 Ela havia marcado previamente, através da assessoria, uma entrevista com o 

presidente da Associação de Criadores de Animais, que fica vizinha à área onde estava 

acontecendo a exposição de animais. Quando chegamos ao local, escutamos um locutor fazer 

uma espécie de lance, e a repórter se interessa em ir conferir depois da entrevista. 

 A fonte a recebe numa sala e começa a conversar com ela bastante à vontade, sem 

muitos formalismos. Ela comenta que é a primeira vez que se encontram, apesar de já tê-lo 

entrevistado outras vezes por telefone. O mesmo acontece em relação à assessora, que chega à 

sala poucos minutos depois, para acompanhar a entrevista. 

 A repórter já começa a entrevista avisando que está interessada em entender como 

funciona o mercado de leilões, e pergunta sobre o que o locutor está falando a respeito dos 

animais. Enquanto a fonte começa a explanação, ela se mostra bastante interessada e anota 

praticamente tudo o que ouve, parecendo não perder nada. Ela reforça que não entende sobre 

o tema, e precisa que ele explique todos os detalhes. Uma frase dita pelo entrevistado a 

lembra de outro tema, então ela o pergunta sobre o assunto, mas depois da resposta retoma a 

pauta anterior. 

 A repórter faz perguntas de modo bastante descontraído para entrar num tema que é 

claramente espinhoso. A fonte se mostra um pouco reticente, mas entre uma pergunta e outra, 

ela acaba retornando à questão e conseguindo resposta.  

 Ela retorna à questão inicial e pergunta sobre o que é avaliado por um juiz durante um 

leilão de animais. A fonte fala bastante sobre todos os aspectos a serem julgados, e a repórter 

mais escuta do que anota. Ela questiona sobre os valores pelos quais os animais chegam a ser 

vendidos. Neste momento, chega outra fonte à sala. Ela é apresentada e pergunta o que ele 

faz. Ele se apresenta como leiloeiro e criador de animais. Ela logo o pergunta se ele entende e 

se tem interferência no preço. Ele diz que não, mas a repórter insiste. 

 A insistência se dá de modo bastante informal, entre risos, mas não deixa de perguntar. 
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A segunda fonte responde mas diz que ela não pode publicar o que ele acaba de falar. A 

assessora se aproxima e comenta que as fontes não deveriam ter dado a última informação. A 

primeira fonte diz que não há problema, pois se ela publicar o dado, “podemos processá-la”. 

Mas a repórter conduz a conversa com espontaneidade, explicando que quando a fonte pede o 

off the records, o repórter precisa respeitar o pedido.  

 O leiloeiro explica bastante sobre o funcionamento do leilão. Como ele parece ser uma 

fonte bem informada e profunda conhecedora do assunto, bem como o presidente da 

associação, a repórter  parece aproveitar-se desse nível de conhecimento e faz várias 

perguntas a ambos. 

 Entre as questões, ela demonstra se interessar por dados curiosos, excepcionais. 

Pergunta sobre animais premiados, sobre os maiores valores pagos, sobre os lances mais altos. 

Pergunta e anota quase ao mesmo tempo. Ela continua conduzindo a conversa de maneira 

bem informal. A segunda fonte pergunta sobre a data de publicação da matéria e pede para 

que ela envie o texto antes para que ele possa ler. A repórter diz que não, é firme, e brinca, 

afirmando que se pergunta muito, não significa que seja uma repórter ruim. “Pelo contrário, 

quanto mais eu perguntar, menor a possibilidade de erros”. A assessora diz à fonte que ela é 

uma boa profissional, e o presidente da associação diz que, se ela errar, eu estou ali 

justamente para corrigi-la. Explico novamente a minha função, que é apenas de observadora, 

e reitero que a repórter é uma profissional com bastante experiência. 

 Ela permanece perguntando bastante. Noto que tanto as fontes quanto ela falam 

bastante utilizando analogias e metáforas, num tom bem pedagógico. Tanto que o leiloeiro 

começa a dizer que falará de um assunto técnico de modo que ela entenda, mas ressalta que 

ela “não deve escrever assim, é só para ficar mais fácil de entender”. 

 Ela tem adotado uma postura de quem quer realmente entender sobre o tema, e 

pergunta sobre um dado específico. O segundo entrevistado diz não dispor da informação, 

mas ela insiste, de modo bastante educado. Pergunta o porquê de a fonte não poder responder, 

e explica que precisa da informação para poder ficar a par do tema. 

 A fonte 2 se mostra bastante relutante e apreensiva em dar a informação, mas logo 

depois ela acaba conseguindo. Por algumas vezes a situação se repete – a fonte fica reticente, 

mas a repórter insiste, volta à pergunta, e acaba recebendo a informação. 

 Um modo de que ela se utiliza para obter resposta é mudar a forma como faz a 

pergunta. Num momento, por exemplo, ela diz que a fonte não está entendendo o que ela 

perguntou. Ela reformula e ele dá uma resposta que ainda não é a que ela esperava. Então, ela 
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diz que ainda não fez a pergunta certa, até que lança a questão e ambas as fontes respondem. 

 O segundo entrevistado diz para ela não colocar alguns dados financeiros que ele 

havia acabado de falar. Ela responde que não vai publicar porque não tem interesse por eles. 

 A repórter diz aos dois que vai finalizar a entrevista e questiona se ela deveria ter 

perguntado algo que não perguntou e que pode facilitar o entendimento da pauta. Então ela 

mesmo se lembra de uma questão que envolve números, mas as fontes se negam a informar. 

Ela explica que é do caderno de economia, portanto, os números a interessam. 

 Ainda num tom informal, ela afirma que os dois “sonegam muito as informações”, 

mas emenda dizendo entender, pois sabe que algumas coisas não podem ser divulgadas por 

conta dos concorrentes. 

 Ela pergunta sobre o porquê de os preços pagos nos leilões não terem impostos. As 

fontes explicam. O clima de descontração é grande, de modo que os dois acabam falando 

quase tudo o que a repórter solicita. Isso muito se deve ao fato de a repórter aproveitar os 

‘ganchos’ das próprias respostas dos entrevistados. 

 A primeira fonte fala uma frase que resume bem o tema central da pauta, e logo depois 

a fonte 2, antes mais retraída, se descontrai também, contando sobre sua trajetória profissional 

e até abordando temas mais delicados. Ela pergunta sobre determinado preço, ao que ele 

responde dizendo que é um preço equilibrado. A repórter comenta que “quem fala dessa 

maneira, é porque não quer falar”. 

 Ela pede para conhecer os animais que serão leiloados. Enquanto a fonte 1 percorre a 

exposição com ela, explicando sobre o leilão, a apresenta alguns criadores e compradores (ela 

chega a entrevistar 4 pessoas). Um fotógrafo da assessoria a acompanha para fazer as imagens 

de que ela precisa para a matéria. Ela aproveita para explicar novamente à fonte que faz 

muitas perguntas para que nada fique mal entendido, e que isso é uma forma de garantia de 

qualidade. A fonte diz que está acostumado a só autorizar a publicação de textos que ele revise 

primeiro, mas acaba cedendo. 

No entanto, ao longo do dia, o entrevistado ligaria várias vezes para a repórter, para 

saber o que ela iria escrever e de que modo usaria o que ele disse. A insistência foi tanta que 

ela precisou telefonar para a assessora, pedindo que ela interferisse. 
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Sexta-feira, 19 de novembro de 2010  

.  

 Chego a Diario antes das 8h30, horário marcado no dia anterior com a repórter. A 

pauta estava agendada para as 9h, na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE). 

A ideia era cobrir a formação de uma turma do curso profissionalizante e de inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho – uma sugestão da assessoria de imprensa da 

Prefeitura do Recife, parceira do projeto. 

 A repórter se atrasou e precisou esperar pela fotógrafa e pelo carro do jornal. Quando 

chegou ao local, o presidente da associação e mais três pessoas  (especialistas em educação 

especial, coordenadores do projeto) já estavam esperando por ela numa sala. Após breve 

apresentação, ela pede para ir ao toalete e, no retorno, já pergunta pelos nomes e funções de 

cada um.  

 Ela começa fazendo perguntas de modo a entender sobre o projeto. Uma das fontes 

toma a frente da conversa e explica sobre a parceria. A repórter anota e segue perguntando ao 

mesmo tempo, e muitas vezes repete como entendeu para que a fonte confirme se está ou não 

correto. 

 Não há assessor de imprensa acompanhando, a jornalista da Prefeitura só chegaria 

depois, quase ao final da entrevista. A repórter pergunta a respeito da quantidade de pessoas 

atendidas com o projeto, e a fonte anterior ‘coordena’ a entrevista, explicando com detalhes e 

dando espaço para que as outras fontes também se manifestem. A entrevista parece fluir com 

tranquilidade, pois as fontes repassam bastante informação e respondem a todos os 

questionamentos da repórter.  

 As informações são tantas que há momentos em que ela apenas anota. Suas perguntas 

seguem, relativamente, o rumo da conversa, e dão a impressão de serem feitas para que a 

‘história’ seja entendida por completo. 

 Agora, a repórter usa a expressão ‘apto’ para se referir aos alunos do curso. Uma das 

fontes a corrige, educadamente, explicando que é uma palavra muito forte a ser usada, 

trazendo o peso do preconceito. A repórter aproveita e pede que as fontes as ensinem a 

respeito dos termos corretos a serem usados sobre deficiências, ressaltando que são 

importantes e difíceis de serem compreendidos e bem utilizados pelos repórteres. 

 Ela pede uma explicação a respeito de uma deficiência em específico, e o t da 

associação chama outra especialista para esclarecer. A pauta parece estar rendendo muito bem, 

pois a impressão é que todas as fontes de informação disponíveis sobre o tema estão na 
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mesma sala, à disposição. Ao longo da entrevista, chegarão oito pessoas para prestar 

esclarecimentos. Ainda que apenas quatro efetivamente sejam entrevistados, os outros dão 

algum detalhe ou confirmam dados. 

 A repórter volta a perguntar sobre o gancho da matéria, que é a capacitação de jovens 

para o mercado de trabalho. Cada uma das fontes vai complementando a fala dos outros. A 

repórter também quer entender o porquê das razões de o próprio deficiente e as famílias, 

muitas vezes, se verem e serem vistos como incapazes. Para uma matéria de economia, 

poderia parecer uma pergunta deslocada, mas percebo que o foco da reportagem está 

justamente na desmistificação do deficiente como incapaz para as empresas. 

 A repórter aparenta prestar bastante atenção ao que se fala, tanto que aguarda as 

respostas completas para poder perguntar, não ‘atropelando’ os entrevistados. Ela continua 

focada na questão da aceitação e do trato das empresas com os funcionários com deficiência. 

Dessa forma, pergunta sobre a quantidade de alunos já capacitados e o número de pessoas que 

foram efetivamente contratadas. Havendo mais treinados do que admitidos, a repórter logo 

pergunta o porquê de essas pessoas não terem conseguido o emprego. 

 As fontes explicam sobre as restrições das empresas e a necessidade de mais cursos e 

capacitações aos alunos. Uma das fontes pergunta se a repórter tem conhecimento sobre a ‘lei 

de cotas’, que exige das empresas com mais de 100 funcionários a contratações de pessoas 

com deficiência. A repórter diz conhecer a legislação, mas que gostaria de mais detalhes. Ela 

brinca com as fontes, dizendo estar rodeada de especialistas, sendo ela a única “generalista” 

da sala. 

 Agora, fontes e repórteres dialogam a respeito de um termo específico sobre 

deficiência, chegando a um consenso sobre a palavra mais adequada a ser usada no texto da 

matéria. Uma das fontes, que havia explicado sobre os termos mais adequados para se referir 

aos cegos (cegos ou pessoas com baixa visão), explica que a cegueira é alvo de mais 

preconceito nas empresas, que ainda são avessas à contratação de pessoas cegas. Enquanto 

falam sobre o tema, a repórter conta sobre uma experiência pessoal, de um parente que é cego 

e que é completamente autônomo e independente e diz que “as empresas só precisariam fazer 

pequenas adaptações para as pessoas se orientarem e não caírem”. Ao que a fonte responde 

que mesmo essas pequenas adaptações muitas empresas não estão dispostas a fazer. 

 A entrevista flui com tanta naturalidade que parece mais uma conversa ordenada com 

a repórter do que propriamente uma entrevista, dada a facilidade com que as fontes e repórter 

travam os diálogos e o clima de informalidade. A entrevista se encerra com as fontes contando 



259 
 

sobre casos pitorescos a respeito da inserção dos alunos no mercado de trabalho, inclusive 

revelando à repórter informações que poderiam ser sonegadas caso o ‘clima’ fosse outro. 

Estabeleceu-se, pelo que percebi, uma relação de confiança entre as fontes e a jornalista. 

 A repórter, então, pede para conhecer os alunos do projeto. O presidente da associação 

faz algumas observações que julga indispensáveis, e mesmo com pressa – a fotógrafa que a 

acompanha precisa ir a outra pauta – a repórter escuta. Ele solicita que ela visite toda a sede, e 

ela avisa que primeiro fará a entrevista com os alunos, para poder depois liberar a fotógrafa e 

continuar conhecendo as instalações da APAE. 

 Uma das fontes a entrega um papel com os nomes de todos os profissionais envolvidos 

com o projeto. Ela agradece, mas explica que nem todos eles sairão, apenas os nomes 

daqueles que foram efetivamente entrevistados. 

 Chegamos à sala da capacitação, onde oito alunos já estavam, pois aguardavam a 

comemoração dos aniversariantes do mês. Os ‘personagens’ da matéria são jovens e adultos 

com algum tipo de deficiência intelectual. A repórter é apresentada pela coordenadora e logo 

se senta à mesa, bastante descontraída e informal, e pergunta pelos nomes deles. O tom da 

conversa é bem-humorado, e a repórter não usa de entonação ou termos excessivos do 

politicamente correto. Ela os trata naturalmente, sem afetação, não usando de linguagem 

rebuscada, tampouco falando em tatibitate. Os alunos são entrevistados um a um.  

 Ela não se mostra intimidada ou excessivamente respeitosa com as deficiências. 

Transforma a entrevista numa conversa e acaba conseguindo respostas espontâneas. Algumas 

vezes, precisa perguntar de outra maneira, a pedido do entrevistado, que não havia entendido. 

Com um dos entrevistados, começa perguntando sobre perspectiva de vida e termina 

questionando sobre o desenho feito pela fonte. 

 Dois dos jovens se recusam a falar, e ela os diz que não há problema, “porque ninguém 

é obrigado a conversar comigo”. 

 Enquanto conversa, consegue encontrar elementos de identificação das fontes, dizendo 

frases, por exemplo, como “eu também faço isso” ou “ah, eu entendo muito bem”. Uma das 

fontes que preferiu não falar estava mexendo numa máquina. Ela pergunta se ele sabe e gosta 

de tirar fotografias. Esse é o mote para ela conseguir falar com ele e até consegue que ele seja 

fotografado. 

 A repórter 4 acaba conseguindo as respostas na base da descontração e na insistência. 

Parece não desistir de obtê-las, e para isso dá voltas, muda a forma da pergunta, deixa o tema 

de lado, para depois retornar com o questionamento. Ela finaliza a entrevista agradecendo e 
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dizendo que precisa ir embora, senão iria “aborrecer todo mundo por falar sem parar”. Antes 

de voltar ao jornal no carro da prefeitura – a repórter havia seguido antes, com o motorista do 

jornal -, percorre as instalações com o presidente da associação, e anota o telefone de todos 

caso precise tirar dúvidas sobre a matéria. 

 Uma das fontes ligaria mais tarde, conforme o combinado, para dar o contato de 

empresas que contrataram jovens formados pelo projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



261 
 

APÊNDICE B - ENTREVISTAS 
 

 

Entrevista 1 

Repórter 1, de Vida Urbana do Diário de Pernambuco 

Data: Sexta-feira, 28 de agosto de 2009 

 

 A apuração é pelo menos 90% do trabalho do repórter. Depois dela é que vem o texto, 

que é super importante para a apuração aparecer, mas é o que vem depois. Não se constrói 

texto algum sem apuração, e é justamente o que dá mais trabalho. Não importa qual seja o 

tamanho final do texto, a apuração sempre terá que ser grande e completa.  

 Meu método de investigação começa por ser criteriosa na escolha das fontes. Já recebi 

reclamações de uma assessoria de imprensa de um hospital privado pelo fato de nunca ter 

feito qualquer pauta que me enviaram. Eu checo os dados dos médicos que quero entrevistar 

no CNPq, olho o currículo Lattes, só escolho conversar com médicos ligados a instituições de 

credibilidade. Isso me traz mais confiança para acreditar na informação repassada.    

 Sou muito desconfiada, pergunto as mesmas coisas a várias pessoas para me certificar 

de um dado. Uso a Web para pesquisar sites importantes da área de saúde, em fontes 

credenciadas, especialmente quando quero me inteirar sobre um tema ainda pouco conhecido 

por mim. Nesse caso, não encaro imprensa como fonte. Visito sites especializados como os do 

Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Organização Mundial de 

Saúde. Sites de laboratórios, por exemplo, eu já desconfio, mesmo que não deixe de olhá-los. 

Em relação ao fator tempo dentro do meu trabalho, sempre acabo fazendo hora extra. Não 

faço apuração na correria, mesmo se for preciso levar esporro. Se eu sentir que a publicação 

pode ficar para outro dia, peço à editora, especialmente se a matéria ainda não está madura. 

 Sou setorista de uma área muito delicada, na qual o erro é um desserviço à população. 

Prefiro levar furo a fazer uma coisa dessas e ainda ter minha credibilidade manchada junto às 

fontes.  

 Os momentos em que a Web mais me ajuda é para localizar contatos, achar e-mails de 

fontes difíceis. Para fazer uma matéria sobre dengue, por exemplo, uma vez eu precisava 

muito falar com um representante da Organização Latino-Americana de Saúde, e ele estava 

nos Estados Unidos. Como fazer ligação internacional aqui do jornal é complicado e caro, é 

preciso pedir autorização e tudo, apelei para a Internet. Encontrei o e-mail dele, e fiz a 

entrevista por troca de mensagens mesmo, pois o tempo era bem escasso.  
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 Ainda mais do que a Web, uso o telefone para marcar entrevistas e iniciar a produção 

das pautas. Mas, para mim, a melhor forma de apurar continua sendo na rua, nunca presa à 

redação. Na rua você tem outra percepção, você observa, não fica restrito à percepção de 

outra pessoa. Quando eu não domino um assunto, acho que é mais fácil ficar cara a cara com 

a fonte. O telefone limita a apuração. Às vezes, já aconteceu de uma fonte médica desenhar o 

funcionamento de um órgão, e fica muito mais fácil para que eu entenda, pois sou muito 

visual. Quando retorno da rua, já está tudo na minha cabeça, é só escrever. 

 Fui construindo meu espaço no jornal. Quando a editora atual assumiu, eu já estava na 

equipe, e sempre me posicionava nas reuniões. Hoje ela sempre me chama para discutir um 

título, conversar sobre as pautas. Acho que a construção do nosso espaço e da nossa postura 

vai sendo feita no dia-a-dia. 

 Não concordo com a ideia de que as pessoas não conseguem apurar por falta de 

tempo. É transferir demais a responsabilidade. Acho que é desculpa, como a de não fazer 

ginástica por nunca ter tempo. É uma questão de prioridade e organização. Minha prioridade é 

sair daqui do jornal tendo feito tudo que eu podia, ter feito o meu melhor. Saio daqui sabendo 

que eu procurei todas as fontes possíveis, todos os aspectos de um caso, e é claro que isso vai 

exigir tempo. 

 Não sou muito de delegar, sempre tento fazer todas as minhas pautas, o máximo que 

peço de ajuda é para uma vinculada ou coisa parecida. Também não me guio por release, não 

curto. Os releases podem ser a base de informação para se começar uma informação, e tudo 

vai depender do critério da fonte. E checo tudo o que está no release. Há alguns que só 

aproveito a ideia, outros, nem isso, não uso nada. Como um sobre o provável aumento das 

cirurgias plásticas no período de inverno, para que os pacientes se beneficiem dos resultados 

no verão. Eu gostei da pauta, vendi a ideia à editoria, mas na primeira entrevista, com um 

cirurgião indicado no release, percebi que tudo se baseava num achismo dele, não havia 

nenhum dado, nada que comprovasse essa tese. 

 Há casos em que aproveito o release por um gancho diferente do elaborado pela 

assessoria, e não ligo se eles retornarem reclamando. Se a assessoria me comunicar sobre um 

erro que eu cometi, sou a primeira a propor uma errata, como já aconteceu, mas não me 

prendo à pauta do release.  

 Acho que nós, repórteres, somos um filtro. O meio termo entre a fonte, o que está 

acontecendo e o resto da sociedade. A beleza do trabalho é essa grande responsabilidade. Esse 

senso dessa responsabilidade de saber que as pessoas terão acesso aos fatos através do meu 
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trabalho de apuração.  

 Acredito que a discussão sobre o diploma é uma questão secundária, é uma defesa de 

mercado. Não é a faculdade que dita se você vai ser bom ou não. Não é uma premissa 

necessária. Eu defendo o diploma porque acho que sem ele seria pior. Abriria uma brecha para 

o contrato de pessoas desqualificadas e sem embasamento teórico. Simplesmente relatar todo 

mundo pode fazer, mas não é um simples relato o que um repórter faz.  

 Acho que o jornalismo local tem muito que avançar. Vejo muito a preocupação com o 

dia-a-dia, de menosprezar assuntos porque o espaço é pequeno, de não ir para a rua e falar 

com as pessoas. É uma realidade muito comum aqui, o dia-a-dia engole o repórter num 

círculo vicioso. Há casos em que as matérias saem até legais, mas a gente sabe que poderia 

ser melhor se houvesse mais apuração, se o repórter fosse à rua.  

 Ainda há traços provincianos no nosso jornalismo, como as mesmas escolhas 

temáticas, matérias recomendadas. E acho que muita coisa se deve ao repórter, porque é ele 

quem deveria estar na rua, é ele quem, muitas vezes, por comodidade escolhe ficar preso no 

dia-a-dia.  

 A gente reclama porque o leitor diz que só vê desgraça nos jornais, mas é isso que ele 

vai continuar a ver se insistirmos em manter as manchetes negativas. Continuamos a noticiar 

as mesmas coisas, a repetir o que a TV e a Web dizem. Quando viajo e assisto ao noticiário na 

volta, vejo que nada mudou. Isso porque o bicho-papão do furo é a nossa mordaça, a nossa 

algema.  

 O repórter hoje tem medo de pautas mais difíceis, acho que não é algo mais tão forte 

no jornalismo. O repórter tem medo de ser processado, de dar rolo no jornal. No ano passado, 

fiz uma pauta, que começou num release, sobre uma pulseira, lançada às vésperas do 

Carnaval, que prometia proteção contra o mosquito da dengue e da febre amarela. Senti algo 

estranho de cara e saí apurando.  

 Acabei descobrindo que eles não tinham autorização do Ministério da Saúde e que o 

próprio químico responsável pela fórmula dizia coisas diferentes do que a propaganda do 

produto. Deu uma confusão muito grande, a ANVISA resolveu proibir todos os produtos 

dessa empresa em solo nacional. O advogado me ameaçou, fui chamada à delegacia, pois o 

proprietário afirmava que eu havia distorcido tudo que ele disse. Mas eu tinha tudo gravado 

para comprovar. O assessor de imprensa deles veio aqui pedir para a matéria não sair, ou sair 

diferente, mas eu não aceitei. 

 Essas matérias mais complicadas, que mexem em vespeiro, é que dão vontade mesmo 
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de fazer, mas não vejo isso sendo muito feito por nós não. Eu entrei no jornalismo achando 

que a gente iria investigar muito, mas não me lembro de uma matéria realmente investigativa 

ultimamente, são só casos legais, mas esparsos. O dia-a-dia não dá espaço, contribui para que 

não se investigue muito. E acho que essas matérias que fazemos tanto sobre o dia-a-dia não 

interessam tanto ao leitor. A saída é a investigação.  

 Eu sou muito chata para achar algo de legal que esteja sendo feito no nosso 

jornalismo, mas há ideias muito boas de pauta, projetos legais. A vantagem do Diário é que é 

o único jornal do estado que tenta fazer diferente, pensa diferente. Há coisas muito legais (cita 

o caderno sobre Hanseníase feito pelas repórteres Marcionila Teixeira e Sílvia Bessa), sobre 

vidas de pessoas, a vida histórias de pessoas, a vida das pessoas, coisas que só se acham na 

rua. Júlia (Kacowitz, repórter do jornal) fez uma pauta intitulada O Homem e o Mar, sobre o 

percentual ridículo de proteção da vida marinha, um trabalho lindo.  

 No futuro, eu não me vejo como editora. Só me vejo como repórter. Lógico que todo 

mundo sonha com uma promoção, mas eu quero ser promovida e continuar sendo repórter, 

repórter especial. Quero ser repórter para sempre. E quero muito escrever um livro-

reportagem, só não sei sobre o quê ainda. Ser jornalista ainda vale a pena. Eu nunca repito 

aquele lugar-comum que todos falam aos estudantes que se interessam pela profissão: não, 

não faça jornalismo. Eu incentivo se essa for a vontade dele. Eu sou muito motivada, é claro 

que às vezes cansa, mas quando você consegue fazer uma coisa legal, vale a pena, todo o 

resto passa.  
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Entrevista 2 

Repórter 2, de Economia, Diario de Pernambuco 

Data: Terça-feira, 28 de setembro de 2009 

 

      A forma de apurar matérias que prefiro é pela entrevista, mas, atualmente, eu só tenho 

saído para a rua em caso de coletivas de imprensa. E estão sendo realizadas muitas 

ultimamente, isso já há vários meses. Mas não há um rotina, então há semanas em que vou à 

rua, outras não. 

 Há algumas dificuldades para conseguir fazer algumas pautas pois, às vezes, o 

entrevistado só concorda falar ‘ao vivo’, e ir à rua é um infortúnio aqui no jornal.  Realmente, 

só saio agora para participar de coletivas. Prefiro quando elas são marcadas para o horário do 

almoço, porque aí resolvo tudo, é ‘2 em 1’, almoço e apuro ao mesmo tempo.  

         A última vez que saí foi na semana passada, por uma demanda do jornal, que precisava 

de personagem para uma matéria sobre os preparativos do comércio para o Dia das Crianças. 

Fui a uma loja de brinquedos e conversei com algumas pessoas. 

         Em geral, apesar de não haver rotina, saio à rua uma vez na semana, especialmente para 

pegar personagem. Outra dificuldade é a questão da fotografia. Porque exige uma logística 

grande, eu preciso ‘casar’ foto, horário do fotógrafo, disponibilidade do entrevistado e do 

carro do jornal. [aqui, ela faz uma pausa para comentar o clima pesado que se instaurou no 

jornal nos últimos dias, com a demissão de alguns colegas da redação e também de 

funcionários de outros setores do jornal]. A questão da logística é uma ‘novela’, dificulta 

muito o meu trabalho. Então, o que puder fazer para não sair, eu faço.  

          Há algumas coisas que sou contra no modo de se fazer jornalismo aqui. Por exemplo, 

sou contrária à convergência, que ainda está mais forte no Jornal do Commercio mas já 

começa a chegar aqui no jornal. O grande problema é que o jornal está entendendo a 

convergência de uma forma errada, encarando-a como economia de repórteres. Encaro o 

modo como estão tratando a convergência aqui da seguinte forma: você faz um bocado de 

coisas e acaba não fazendo nada direito por conta disso. 

 Acredito que as notícias precisam ser pensadas como um sistema mesmo, na 

convergência das várias mídias disponíveis, mas que não exige, necessariamente, que o 

repórter tenha que fazer de cada matéria uma reportagem completa em termos de 

convergência. 

 Em termos de cooperação entre as mídias aqui no sistema, o contato mais próximo que 
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temos com a TV [TV Clube] e a rádio [Rádio Clube] é quando eles telefonam para saber 

dados de alguma apuração. Isso está tudo muito mal pensado, acaba sendo conduzido por essa 

ótica de economia de pessoal e de apuração. 

         Para várias pautas eu precisei, além de apurar e escrever, fazer também as fotos para 

serem publicadas no impresso. Uma vez, durante uma fiscalização do PROCON em 

restaurantes, tive que fazer apuração, entrevista, foto e vídeo para o portal. É muito 

complicado isso.  

 Eu prefiro chegar aqui quase à tarde, porque descobri que chegando um pouco depois, 

as coisas funcionam melhor. O ‘pega pra capar’ é mesmo à tarde, então eu procuro chegar por 

volta das 11h, porque ao meio-dia é a nossa reunião de pauta.  

 Já no final de semana eu fico longe do jornal, não quero nem ler nada para não me 

estressar. Agora, nosso método de trabalho é baseado em muito planejamento, tanto que já 

temos que pensar matérias sempre matérias para os dois domingos à frente. Do ponto de vista 

da organização, isso é bom, dá para sair mais cedo, mas acho que não é legal do ponto de 

vista jornalístico. Isso porque a estrutura acaba ficando muito engessada, porque jornal é feito 

de imprevistos, e se já sabemos o que publicaremos nas próximas duas semanas, não sobre 

espaço para as mudanças, alterações, novos acontecimentos.  

 Por exemplo, os repórteres precisam dizer à edição o que farão no dia seguintes, e o 

caderno se organiza em cima disso, então fica difícil mudar a pauta em função do 

aparecimento de algum fato novo. Isso é complicado, jornalisticamente falando. Estamos 

fechando a edição de domingo na quinta-feira. E surgir algo nesses três dias? 

 Então, por esse novo modo de trabalho que adotamos, na sexta-feira eu penso logo no 

resto da semana e já deixo as coisas organizadas e encaminhadas. Em geral, eu já saio aqui do 

jornal sabendo o que vou fazer nos dias seguintes. Se eu chegar em cima do horário, vou 

direto para a pauta e ler os emails, para saber o que há para ser feito. Também procuro dar 

uma olhada nos jornais pela Web e também na versão impressa. Mas só faço isso aqui, se não, 

não paro de trabalhar, nem em casa. [Aqui há uma certa contradição em relação a depoimento 

anterior, em que ela informava que acabava iniciando apurações e tendo ideias de pautas fora 

do horário de trabalho]. 

 A dificuldade da pauta depende de vários fatores. Por exemplo, se a assessoria da 

empresa ou instituição for local, acaba sendo mais fácil. Eu fiz uma matéria sobre 

investimentos da indústria nos patrocínios para o Carnaval. No dia anterior, eu já havia ligado 

antes para os contatos, para deixar tudo agendado e não correr o risco de não dar tempo. Na 
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nossa editoria, o repórter faz pelo menos uma matéria por dia e produz uma para o domingo, 

durante a semana. Então, são umas seis reportagens que fazemos, no mínimo, semanalmente.  

  Meu método de apurar é baseado no planejamento. E a temática aqui é de trazer 

matérias que se aproximem do leitor, que tragam a ótica do personagem. Se for uma pauta 

mais difícil, dependendo da fonte, planejo-a para o meio da semana, de modo que eu já inicie 

a apuração bem antes. Faço muita produção prévia de matéria. Na sexta ou na segunda, já dou 

uma ligada para as fontes para deixar as coisas encaminhadas. 

        Meus setores de cobertura são varejo e energia. E o modo como eu os acompanho 

depende da semana. Hoje, por exemplo, eu estou indo atrás de algumas informações. Mas há 

dias em que eu não acompanho o setor. Só consigo acompanhar mais de perto em dias de 

‘vacas magras’, quando há mais tempo livre. Assim, acompanho o setor através dos ‘casos’, 

fazendo ‘suítes’.  

 Sobre a questão dos furos, eu me cobro bastante, mas acontece que o jornal acha que 

não há mais necessidade disso; a chefia chega a ignorar mesmo essa preocupação. Se 

acontece de eu levar um furo, dentro de um tema que não seja de muito interesse do jornal, eu 

fico triste, mas a chefia não cobra. No início eu dava mais furos, mas além de não se 

preocupar muito com a questão, eles [os editores] também não querem ‘suitar’ a concorrência. 

 Aqui, as pessoas não se interessam pelas pautas mais quentes. Um exemplo foi uma 

pauta que fiz com uma fonte que eu cultivei por muito tempo. Ele odiava falar com a 

imprensa, tanto que hoje ele continua só falando comigo entre todos os repórteres. Com ele, 

descobri sobre a falência de uma empresa, mas a editoria não se interessou. Eu tive que dar 

outra abordagem à história. Em vez de falar da falência, fiz uma matéria de fundo, para 

entender e explicar as causas de falência de empresas. Acabou sendo um texto mais de 

análise, mas com o ganho de que aquela empresa estava decretando falência. 

        Eu me preocupo com a falta de preocupação com o mais factual e com os furos, e 

também com o engessamento nessa direção de priorizar matérias com foco no consumidor. 

Mas a justificativa é que as pesquisas indicam essa preferência do leitor. 

 Eu acho que [faz uma pausa longa para falar] para toda matéria sair, deveria haver 

muita apuração antes. Mas não é o que acontece sempre, tem muita gente que copia release. 

Para mim, o ideal é sempre falar com o mínimo de três fontes, mas às vezes acaba que não dá 

para problematizar um tema como deveríamos.  

 Nas matérias de domingo dá para analisar mais. Acho que deveríamos aprofundar mais 

nossas pautas, mas não é sempre que há espaço. Assim, acabamos simplificando demais os 
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nossos textos.  

        Essa ideia de falar com três pessoas é para que se possa fazer um panorama da situação, 

coisa que dificilmente dá para ser feita ouvindo uma fonte só. Dessa forma, em geral, por 

conta do tempo e do espaço de publicação, é difícil de acontecer de eu ficar satisfeita com 

uma apuração.  

 Jornalismo tem muito de feeling. E quando entrei na faculdade acho que já tinha essa 

característica, de sentir do que uma matéria precisa, de ver por determinada ótica. Quando 

você mostra todas as óticas, ouve as diversas pessoas envolvidas, aí eu não me arrependo de 

ter feito jornalismo. Eu fazia administração também e parei. Mas fiquei muito frustrada na 

profissão, já na universidade. Eu estava frustrada quando comecei aqui no jornal, mas decidi 

entrar de toda forma. Mas acho que já estava sem encantamento.  

 Essa discussão óbvia de que não existe imparcialidade, isso já estava na minha cabeça, 

eu já sabia dos interesses comerciais dos jornais, não tinha uma visão romântica do 

jornalismo. Teve um editor que precisou fazer um trabalho de cunho comercial e acabou 

ficando chocado com a ideia de ter que editar uma matéria recomendada pela direção. 

 Eu sei e já sabia que o jornalismo é assim, mas também não dá para reduzir a profissão 

a só isso. A frustração maior é que para você fazer aquela matéria ‘show’, bem apurada e 

escrita, vai ter que passar por muitas outras matérias ruins, textos em espaço, edições ruins e 

sem imagem.  

 Sinceramente, não quero fazer isso para o resto da minha vida. Até eu me lançar numa 

outra carreira, eu tenho aqui uma grande escola, um lugar onde aprendo coisas que não 

aprenderia em faculdade nenhuma. O contato humano, a experiência de conhecimento são 

inigualáveis. Mas as dificuldades me amarguram muito como repórter. Você se esforça tanto e 

parece que você está fazendo por você, e não pensando no produto final.  

 Não há perspectiva de crescimento, mas meu salário não me deixa insatisfeita. Só 

queria ter mais espaço para desenvolver matérias interessantes. Gosto das editorias de 

Suplementos [Informática, Viagens], Viver [Cultura] e Economia. Hoje, estou trabalhando 

numa pauta uma pesquisa conjuntural do comércio, elaborada pela Fecomércio, e procurando 

ganchos para analisar se os setores que mais cresceram foram os vinculados à redução de IPI 

[imposto sobre produtos importados]. Essa é a minha matéria do dia. Também estou apurando 

a informação sobre uma construtora que estaria construindo um shopping em Olinda, e o 

indício é que uma área grande lá foi vendida.  

 E, no mais, ainda não aprovaram minha série. [Ela conta que fez um planejamento 
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com o contato de 30 fontes a serem ouvidas, o passo-a-passo da apuração e dados sobre 

personagens. É como um diário de bordo). Mas continuo tentando vender essa ideia, quem 

sabe um dia sai. 
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Entrevista 3 

Repórter 3, Editoria Viver, Diario de Pernambuco 

Data:  Quarta-feira 22 dezembro de 2009 

 

 

           Nunca parei para pensar sobre o meu método de apuração. Sempre levo uma guia de 

perguntas para as entrevistas. Eu gosto de ter sempre anotado o nome das fontes, os telefones 

e demais contatos, para sempre poder consultar e agilizar o trabalho. Como a rotina aqui é 

muito corrida e você precisa disputar até uma cadeira para sentar, vale a pena ser organizado. 

      Faço muita entrevista por telefone, mas tento equilibrar. Se a pauta render, vou 

pessoalmente. Há semanas que estão mais apertadas. Por exemplo, às vezes não dá para 

assistir a todos os espetáculos, mas eu procuro ver pelo menos trechos dos ensaios, e nisso os 

assessores de imprensa facilitam muito. Muitas vezes, acontece de me decepcionar ou 

surpreender com uma peça ao ir assisti-la, é claro que é muito melhor o repórter de cultura 

conferir de perto sobre o que está falando. 

 Logo quando comecei, eu costumava registrar mais a coisas, gravar as entrevistas. 

Também acho que tínhamos mais espaço para escrever, sinto as matérias menores, sem muito 

aprofundamento. O espaço de investigação também existe no jornalismo cultural, mas o 

repórter sai da edição do dia, não dá para fazer um trabalho mais aprofundado acumulando as 

duas coisas. Um exemplo recente foi que um repórter da nossa equipe conseguiu descobrir 

que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, iria lançar um decreto regularizando a 

produção de shows. 

 Eu não consigo ver o futuro do jornalismo sem apuração, sem a descrição do relato, e 

a única forma de relatar alguma coisa, de passar as informações ao público, é indo direto à 

fonte, sem intermediação. Há muitas assessorias e as matérias acabam ficando iguais. 

         Não gosto de fazer matéria de polícia, principalmente se envolver assassinato. Sou 

difícil de dizer não, não existe muito isso de ‘não jornalismo’ no nosso dia-a-dia, acabamos 

tendo que fazer muita coisa que não consideramos  muito jornalística ou que não vale a pena 

mesmo. Existem pautas que você não bota muita fé. Tem uma, por exemplo, que eu estou 

fazendo agora, sobre um filme. Não senti muita firmeza na cineasta e na obra. Então, posso 

até não concordar com o conteúdo, mas preciso dar a informação. 

         Logo quando entrei no caderno de cultura, fazia de tudo, não tinha setor. Eu ia muito 

para a rua, fazia matérias longas (muitas sobre o viés arte e educação), me lembro de uma das 
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primeiras que fiz, sobre os ‘sons do Recife’. Nessa, eu saí em busca de mapear os ‘sons’ que 

se ouvem na rua, como o vendedor de macaxeira sai apregoando suas mercadorias, como o 

vendedor de picolé canta nas kombis. Depois passei a cobrir mais o setor de dança, ir aos 

espetáculos, a aprender muito.  

 Só não gosto mesmo é quando preciso ficar na edição, porque o salário não cresce 

proporcionalmente e você ainda fica preso ao jornal.  

 Acho que a tendência hoje no jornalismo é tentar aliar o elemento humano à 

tecnologia. A convergência, a parceria entre blogs, impressos e versões online do jornal, eu 

tenho encarado como aprendizado. Comecei isso no ano passado, fui à rua apurar matéria de 

Carnaval e precisei fazer fotos e filmagens; acabei pegando umas ‘manhas’ de como fazer. Há 

situações em que não é tranquilo, como em entrevistas coletivas, não dá para anotar, 

entrevistas, fazer foto e filmar com qualidade. Ou uma coisa ou outra. 

 Independentemente dessas novas configurações com a tecnologia, acho que a 

produção dos jornais poderia melhorar, pois ainda fazemos coisas muito iguais, somos muito 

pautados pelas assessorias. Dá para fazer um jornalismo diferente quando o repórter circula 

muito e está sempre em contato com as fontes. 

 Não sou muito presa à questão do furo, isso vai depender mais da edição. Acho muito 

mais importante fazer o trabalho bem feito do que, por conta do medo da concorrência, dar 

uma ‘barriga’ e acabar ganhando um ‘furo’.  

 Sou setorista das áreas de teatro, dança e gastronomia. Atualmente, o setor 

gastronômico é o que eu estou tendo mais dificuldade de cobrir, porque, por motivos óbvios 

[a repórter está grávida e costuma enjoar nos restaurantes], estou recusando muitos convites 

para conhecer novas casas. 

 Começo a semana avisando o que vai estrear ou abrir. Não tenho mais o hábito de 

telefonar sempre para as fontes. Antes era muito próxima a elas fontes, especialmente as da 

área da dança em Pernambuco, mas acabei sendo acusada, por outras fontes, de estar 

escrevendo matérias por amizade. Defendi-me das acusações, mas achei melhor me afastar.  

         Eu me vejo fazendo jornalismo, mas o desgaste que é a profissão não me atrai mais 

tanto. Para fazer diferente, seria necessário mudar essa estrutura de tempo, tensão – 

especialmente por causa do horário de fechamento - e excesso de trabalho. Chegamos ao 

ponto em que o jornal está se preocupando apenas em dar serviços, em oferecer informações 

instantâneas. Não conhecemos nosso público. 
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Entrevista 4 

Repórter 4, Economia, Diario de Pernambuco 

Data: Quarta-feira, 24 de novembro de 2010 

 

 

 Para qualquer matéria que eu vá fazer, tenho o costume de, por mais que eu entenda do 

assunto, me colocar na posição de ignorante diante do entrevistado. Pergunto tudo, para não 

deixar dúvidas. Não pergunto colocando apenas um ponto de interrogação nas afirmações da 

fonte, pois é uma maneira de não perguntar nada, de apenas reforçar uma resposta. E isso, 

além do mais, é uma maneira de induzir o entrevistado. 

 Não me importo de pensarem que eu sou inexperiente pelo fato de perguntar muito. 

Isso não me afeta. Prefiro fazer perguntas que possam parecer primárias do que demonstrar 

conhecimento – mesmo que eu o tenha – e a fonte não falar, por acreditar que eu já saiba 

sobre o assunto. Minha experiência no caderno de Economia é de apenas três anos, ainda é 

pouca, então ainda maior a necessidade de investir nas entrevistas. Já trabalhei em áreas de 

muita especificidade e, como eu não era especialista, tinha que estudar, me aprofundar.  

 Eu fiz o caminho inverso de boa parte dos jornalistas, ou seja, eu comecei em 

assessoria e depois é que entrei em jornal. Por ter estado tanto tempo do outro lado do balcão, 

presenciei  várias situações de entrevistas nas quais o repórter saía com dúvidas, mas tinha 

vergonha de fazer perguntas. Isso é inadmissível.  O que para uma fonte pode ser óbvio, como 

um pesquisador que trabalha com determinado conceito há décadas, pode ser completamente 

desconhecido para o repórter. Por isso a necessidade de perguntar, e não há vergonha alguma 

nisso, muito pelo contrário. 

 Há colegas, por sua vez, que não querem entrevistar, e sim debater de igual para igual 

com a fonte. Não acho que isso seja jornalismo. O repórter fala durante vários minutos, cita 

autores, artigos, e no final pergunta algo completamente contraproducente, cuja resposta será 

sim ou não, sem acrescentar nada à compreensão do tema.  

Não gosto de fazer induções nas minhas perguntas. Quando vamos a uma pauta de 

pensamento fechado, é um erro, pois toda pauta pode mudar. Tento, na medida do possível, 

imaginar outras possibilidades. Acho que você pode achar um detalhe interessante em 

praticamente todos os assuntos.  

E também tenho costume de derrubar pautas, especialmente quando vejo, por 

exemplo, dados manipulados num release, só para chamar atenção para algo que, na verdade, 



273 
 

não se sustenta. Aqui na editoria nós repórteres temos autonomia para isso, dar sugestões, 

derrubar pautas, opinar se determinado assunto rende ou não. Se eu disser que uma pauta não 

rende, as editores me ouvem e acatam. Os editores dão um norte, mas eu me sinto bastante 

livre, não me autocensuro. Há formas e formas de perguntar e de conduzir uma matéria, sem 

que você precise ficar se podando. 

Eu já fui editora [em outro veículo impresso] e sei como é péssimo para a produção 

quando isso acontece [a autocensura]. Quando eu editava, nunca precisei alterar texto porque 

alguém citado era amigo de alguém. O máximo que podia acontecer era o chefe pedir para 

que ouvíssemos o outro lado. Muitas vezes, a ‘fama’ de censura ou interesses de um jornal ou 

de um profissional não condiz com a prática, tanto que muitas matérias teoricamente 

contrárias ao jornal podem acabar saindo. 

Já tive que fazer uma pauta recomendada. Apareceu um papel com dados anotados, 

vindo da diretoria, e as editoras me entregaram. Era uma denúncia grave. Eu falei com a 

fonte, que era ligada ao jornal, e logo por telefone eu notei que a história era estranha, cheia 

de furos, inconsistente. Na conversa ‘ao vivo’ que tive com ele, e ao examinar os documentos, 

a suspeita se confirmou. A história era muito mal contada, o que ele dizia não se confirmava 

pelos papeis e datas informadas. 

Cheguei ao jornal e disse logo à chefia que a fonte, seguramente, estava mentindo. E 

mostrei minhas razões. Disse que eu não poderia dar uma matéria completamente equivocada 

daquelas, que acabaria prejudicando alguém que tudo levava a crer ser inocente. Então, 

decidimos procurar a outra parte. Porque nenhum trabalho vale você perder seu sono 

tranquilo. 

Antes de procurar o outro lado, vários colegas me disseram para escrever logo o texto, 

usando os dados da primeira fonte, porque ele era amigo da chefia e a matéria sairia de todo 

jeito. Eu insistia em só dar a matéria se os dados batessem. Quando conversei com o outro 

lado, percebi que a história era exatamente o oposto do que dizia o suposto denunciante. Não 

havia contradições nem no discurso, muito menos na documentação. Tudo batia. O que não se 

encaixava na primeira, se confirmava completamente na segunda versão. 

 Voltei à redação dizendo que não faria a matéria e que o Diario não deveria publicá-la. 

Era uma briga entre particulares, não havia interesse público no assunto. E se contássemos 

simplesmente a história, o texto mostraria, por si só, que ele estava mentindo. Eu poderia ter 

cumprido a ordem, escrito 20 linhas sobre um lado, 20 sobre o outro, e acabado de vez com o 

problema. Mas isso não é jornalismo. 
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 Vi que a história não se encaixava, mas tive a estratégia de ir atrás da história 

completa, já que a publicação parecia inevitável pelo fato da relação que a fonte tinha com o 

jornal. Então, a chefia usou de uma tática muito inteligente. Pediu para que eu fizesse um 

texto grande, completo, explicando tudo, tendo cuidando para não tomar partido, tampouco 

para aliviar ou deixar de dar todas as informações – mesmo as que claramente mostrassem as 

falhas da versão da fonte denunciante. 

 A matéria foi editada com cuidado, publicada fora do Caderno de Economia, com uma 

fonte diferente da utilizada no jornal e dentro de um quadro, o que sutilmente a retirava do rol 

de matérias do jornal. Era como se fosse um anúncio publicitário, ainda que não houvesse 

nenhuma indicação disso. 

 Depois de publicado o texto, a fonte ficou com muita raiva. Mas não pôde fazer nada, 

pois sua versão estava toda ali, sem incorreções. Ele acabou ficando sem argumentos para nos 

rebater, porque a única coisa diferente que fizemos foi ouvir a outra parte. E como isso é regra 

básica do jornalismo, não cabia represália. 

 É por exemplos como esses que se confirma a tese de que a autocensura é a pior coisa 

que pode existir no jornalismo. É uma atitude precipitada e nada inteligente, pois há 

estratégias para lidar com essas coisas sem ferir a ética ou os interesses e credibilidade do 

jornal. 

 Mas é claro que isso é uma decisão que vai variar de acordo com a personalidade de 

cada um e também do jornal. Eu assumo os riscos. Você pode ser visto como notável ou como 

um incômodo, mas é uma escolha. Eu não faria uma matéria que fosse contra os meus 

princípios, mas lógico que há riscos. 

Uma das coisas que mais me incomodam no cotidiano de trabalho são as entrevistas 

coletivas marcadas em restaurantes caros, na hora do almoço. Primeiro, porque não deixa de 

ser uma forma de jabá. E também é terrível porque demora, porque é algo caro que meu 

salário não pagaria. Se o jornal realmente se interessasse por determinadas pautas, deveria 

então pagar pelo almoço, para que a gente se sentisse mais à vontade.  

E também seria muito melhor que o jornal nos desse a liberdade de não precisar 

escrever a matéria fruto de uma coletiva ou viagem sair, pois é sempre uma situação 

constrangedora. Você vai, tenta cavar pauta, mas muitas vezes o assunto não rende. E pelo 

fato de o repórter ter se deslocado, ter desfalcado a equipe, não escrever nada é complicado, 

vai colocar o quê no lugar? O mesmo deveria valer para as viagens.  

Fui a uma viagem cujos debates renderiam pouquíssimos, porque pertenciam a um 



275 
 

segmento muito específico da realidade brasileira. Os palestrantes se referiam a um Brasil 

quase inexistente, sem relação com a realidade e nada com Pernambuco. A assessora insistia 

para que eu entrevistasse o assessorado, mas disse que não interessava a mim e aos leitores do 

Diario. Aproveitei que muitos políticos estavam no local e acabei fazendo entrevistas que 

renderam para pautas de políticas e de economia também, já que era época das eleições. 

Mesmo assim, continuo achando que essas viagens se configuram como jabá. Porque você se 

sente na obrigação de escrever. E, ainda por cima, o jornal pensa que pauta em viagem é um 

prêmio, é benesse. Fui a uma recentemente na qual trabalhava mais de 12 horas por dia. Isso é 

um trabalho, não diversão. 

É claro que não existe uma cobrança direta para escrever bem, ou para não escrever 

mal. O problema é que você fica na obrigação de escrever algo, ainda que a pauta não renda 

ou não tenha muita relevância. 

Fui a uma viagem ao Peru, a convite de uma construtora. Eu não gostaria de escrever 

apenas sobre o que a construtora queria, mesmo tendo viajado às custas dela. Então, tentei 

encontrar algo que pudesse ser realmente de interesse, e consegui descobrir uma associação 

muito interessante entre o porto de Lima e o de Suape, aqui em Pernambuco, pois os dois 

locais têm potencial para ser duas saídas importantes para produtos do Mercosul. A 

construtora entrou na matéria porque está fazendo as obras portuárias de lá, mas não foi o 

foco da pauta. 

Aparte o cotidiano corrido, minha editoria é muito organizada, planejada. Trabalhos 

hoje sabendo o que iremos fazer nos dias seguintes. Assim, planejamento e a autonomia do 

repórter ajudam muito, e eu não sinto essa pressão temporal que é mito tão grande no 

jornalismo. O fato de não termos uma cultura do furo propicia isso também. Aqui, não vejo 

que uma pauta seja tão explosiva assim a ponto de não poder aguardar um ou mais dias para 

poder ser apurada direito. 

Acredito que na nossa editoria conta mais a qualidade do que com o fato de sair 

primeiro com a matéria. Já houve casos de darmos a notícia mesmo depois de publicada na 

concorrência, bastando apenas mudar um pouco o enfoque ou ampliá-la. Mas não me lembro 

de ter deixado de escrever um texto só porque outro jornal tivesse saído antes com ela. Mas 

isso pode ser uma característica bem específica da minha editoria, não posso falar pelo jornal 

ou por outros repórteres. 

Além do mais, acho o furo contraproducente. De que adianta sair primeiro com uma 

matéria, sem que haja o mínimo fator de qualidade? Especialmente com a Internet, a lógica do 
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furo em jornal já deveria ter acabado há muito tempo. 

Em vez da correria, da ânsia de publicar primeiro, nós deveríamos nos preocupar com 

a ética na profissão, com a apuração, que é essencial. Por exemplo, nunca vou pedir para a 

fonte forjar uma imagem, uma ação ou tentar influenciá-la a dizer uma frase que só venha a 

completar espaços. Eu também não me vejo elogiando uma fonte só pra agradar ou conseguir 

algo.  

Até que eu vejo muito repórter se preocupando com isso, vejo-os fazendo apurações. 

Mas também penso que o espaço para isso, nos jornais impressos, são cada vez mais restritos. 

Agora, por exemplo, com a reforma [reforma gráfica do Diario], eu tenho pouco espaço para 

escrever. Não posso mais entrevistar todos os que preciso, não porque não quero ou sou 

proibida, mas simplesmente porque não há espaço. É uma espécie de autocensura ao 

contrário. O jornalismo não precisa trazer duas versões de um fato, mas de uma 

multiplicidade de visões. E como é que eu vou mostrar essa pluralidade num espaço tão 

exíguo? 

É por isso que eu acho que a Internet é uma porta para a investigação jornalística. No 

impresso, com esses textos minúsculos, não dá para apurar. Falam do recurso do infográfico 

para ajudar, é tudo muito bonito, mas na prática não funciona, não tem o mesmo nível de 

possibilidade de reflexão do que um texto. 

No futuro, me vejo trabalhando com comunicação, mas não mais em redação. Porque 

jornal tem prazo de validade. Ou melhor, o profissional tem prazo de validade no jornal. É um 

trabalho muito cansativo, repetitivo e mal remunerado. Quem aguenta o ritmo são os jovens. 

Depois, ou é promovido, vira editor ou colunista, com outro status, senão você não fica. O 

esquema de reportagem é muito pesado, mesmo quando parece leve, como é o caso de uma 

viagem. 

As pessoas de 40 anos ou mais são consideradas velhas e caras para o jornal. O salário 

começa a ficar alto. Então, começam os problemas. Contratação de pessoas inexperientes, 

com falta de visão histórica sobre os fatos. As equipes deveriam, pelo contrário, contar com 

profissionais mais experientes. Desaprendemos a olhar os mais velhos também no jornalismo. 

Esse ritmo acelerado, que só os jovens aguentam, não é jornalismo para mim. Mas se 

começamos a questionar essas e outras coisas, seja como funcionário, seja como repórter na 

rua, você é tratado como chato, ranzinza, excessivamente questionador.  

Muitas vezes, o jornalista nem é um conformado, mas acaba tendo medo de se expor e 

de ser demitido. Isso me angustia, eu também não quero ser demitida, mas não estou disposta 
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a fazer qualquer coisa pelo emprego. Mas vai da postura de cada um. Não condeno quem faz 

isso, todo mundo tem contas a pagar. E é muito mais fácil agradar e concordar do que ser 

questionador. 

 Eu, por exemplo, sou péssima em cultivar fontes. Sou péssima nisso. Eu entrevisto e 

anoto. Se um dia eu precisar entrevistar de novo, está tudo anotado. Mas não fico mandando 

cartão de natal e parabéns pelo nascimento dos filhos não. Agora, tem gente que eu entrevisto 

várias vezes por mês e aí  você acaba criando uma relação fonte-repórter, de conversar coisas 

de bastidores e tal. E odeio confraternizações. Não vou pra nenhuma. Vamos dizer que sou o 

oposto da maioria.  Rolou uma BL [festa ‘boca livre’], pode ter certeza que não me encontrará 

lá. Fui raras vezes pra essas confraternizações de fim de ano, cheias de brindes que os 

jornalistas parecem adorar. 

E já devolvi jabá. Educadamente, mas devolvi. Mas já aceitei também, por achar 

constrangedor devolver. Enfim, toda profissão de o ônus e o bônus, né? O que alguns 

considerariam bônus, eu acho que são o ônus de ser jornalista.  

Não peço jabá, não peço ingressos pra shows, teatros e afins. Se o pessoal do Viver [editoria 

de Cultura do Diario de Pernambuco] chegar pra mim e perguntar se eu quero, que ninguém 

quer, o que é dificílimo de acontecer, aí eu aceito. Mas não peço de forma, modo, jeito algum 

ingresso pra nada. Preferia que o jornal me pagasse melhor pra eu mesma pagar meu 

divertimento. 

 Eu gosto da profissão, do contato com as pessoas, de descobrir coisas novas, mas 

estou cansada da rotina, de ser mal remunerada, do dia a dia. 

Não me vejo como repórter no futuro porque acho cansativo e penso que pra ter contato com 

pessoas não preciso necessariamente ser jornalista. 

Eu gosto de trabalhar com comunicação, adoro comunicação, mas o dia a dia e o 

jornalismo que fazemos hoje não é algo que eu acho interessante pra seguir pra sempre. É 

como se o trabalho em redação tivesse prazo de validade. 

Agora, uma coisa que valorizo muito é o ambiente de trabalho. Muitas vezes o que me 

motiva a vir trabalhar é saber que estou numa equipe legal, colaborativa, que trabalha em 

conjunto. Dou muito valor a isso. Talvez por já ter trabalhado em ambientes onde a 

competitividade extrapolava os limites. 

Aqui no Diario às vezes eu penso em deixar tudo, mas penso que trabalho num lugar 

legal, com pessoas legais e isso me motiva de alguma forma. Não tem muito a ver com o 

jornalismo, é mais coisa de ambiente mesmo. 
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APÊNDICE C - SOLICITAÇÃO DE PESQUISA Jornal do Commercio 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Discente – Mestre Adriana Santana/ Doutoranda em Comunicação 
Orientador – Prof. Dr. Alfredo Vizeu 
 
À Diretoria de Redação do Jornal do Commercio 

Jornalista Laurindo Ferreira 
 
 
Caro Laurindo, 
 
Conforme conversa anterior, viemos solicitar a autorização para que a pesquisadora de 
doutorado Adriana Santana realize o acompanhamento da rotina de apuração de informações, 
na redação, por um período de 4 meses, a serem iniciados em março de 2009.  

 
O trabalho de observação do processo produtivo é extremamente relevante para a pesquisa 
doutoral em andamento, e se constitui na aplicação prática dos conceitos desenvolvidos na 
tese.  
 
O acompanhamento se dará através da presença da pesquisadora (ou de um aluno da 
graduação em jornalismo) durante semanas alternadas (a presença não será diária), 
observando o dia-a-dia de repórteres. A ideia é que, a cada semana, seja observado um 
jornalista de editorias distintas. 
 
A identidade dos repórteres, bem como das possíveis fontes de informação em análise, será 
mantida em sigilo durante todo o período da pesquisa, bem como após a defesa e publicação 
do trabalho. Também salientamos que teremos o máximo cuidado para não atrapalhar o 
trabalho dos jornalistas e da redação. 
 
Os resultados obtidos com a pesquisa de campo serão utilizados unicamente para a confecção 
da tese, não sendo objeto de comercialização ou divulgação para quaisquer outros fins. 
 
Contando com a sua valorosa colaboração, agradecemos antecipadamente pela contribuição à 
pesquisa desenvolvida no nosso programa de pós-graduação em Comunicação da UFPE. 
Salientamos, por fim, nossa satisfação por desenvolver uma pesquisa acadêmica calcada na 
realidade profissional, com aplicabilidade ao campo do jornalismo. 
 
Atenciosamente, 
 
Alfredo Vizeu/professor do PPGCOM, UFPE 
Adriana Santana/doutoranda PPGCOM, UFPE 
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APÊNDICE C - SOLICITAÇÃO DE PESQUISA Diario de Pernambuco 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Discente – Mestre Adriana Santana/ Doutoranda em Comunicação 
Orientador – Prof. Dr. Alfredo Vizeu 
 
À Editoria Executiva do Diario de Pernambuco 

Jornalista Paula Losada 
 
 
Cara Paula, 
 
Em 2007, a pesquisadora Adriana Santana deu início a uma tese doutoral a respeito do método 
de apuração de notícias no jornalismo contemporâneo. Parte primordial da pesquisa tem início 
agora, com a observação in loco dos processos nos jornais. Assim, solicitamos a autorização 
para que doutoranda realize o acompanhamento da rotina de apuração de informações, na 
redação, por um período de 4 meses, a serem iniciados em março de 2009.  

 
O trabalho de observação do processo produtivo é extremamente relevante para a pesquisa 
doutoral em andamento, e se constitui na aplicação prática dos conceitos desenvolvidos na 
tese.  
 
O acompanhamento se dará através da presença da pesquisadora (ou de um aluno da 
graduação em jornalismo) durante semanas alternadas (a presença não será diária), 
observando o dia-a-dia de repórteres. A ideia é que, a cada semana, seja observado um 
jornalista de editorias distintas. 
 
A identidade dos repórteres, bem como das possíveis fontes de informação em análise, será 
mantida em sigilo durante todo o período da pesquisa, bem como após a defesa e publicação 
do trabalho. Também salientamos que teremos o máximo cuidado para não atrapalhar o 
trabalho dos jornalistas e da redação. 
 
Os resultados obtidos com a pesquisa de campo serão utilizados unicamente para a confecção 
da tese, não sendo objeto de comercialização ou divulgação para quaisquer outros fins. 
 
Contando com a sua valorosa colaboração, agradecemos antecipadamente pela contribuição à 
pesquisa desenvolvida no nosso programa de pós-graduação em Comunicação da UFPE. 
Salientamos, por fim, nossa satisfação por desenvolver uma pesquisa acadêmica calcada na 
realidade profissional, com aplicabilidade ao campo do jornalismo. 
 
Atenciosamente, 
 
Alfredo Vizeu/professor do PPGCOM, UFPE 
Adriana Santana/doutoranda PPGCOM, UFPE 
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