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RESUMO 

 

Este trabalho buscou compreender como se comportam os principais veículos da 

mídia estadual em coberturas jornalísticas investigativas. O ponto de partida foi o 

trabalho realizado por Zero Hora e Correio do Povo nos primeiros trinta dias de 

cobertura do “Caso Bernardo”, caracterizado pelo assassinato de Bernardo Boldrini, 

de 11 anos, na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Por meio de análise 

de conteúdo, buscou-se identificar as características e elementos do jornalismo 

investigativo e sobre investigações, além de apontar em quais circunstâncias estes 

aparecem. Fez-se uma retomada histórica da Imprensa no Brasil e no Rio Grande 

do Sul, também passando por conceitos de jornalismo investigativo, jornalismo sobre 

investigações e critérios de noticiabilidade, procedimentos que serviram para 

embasar teoricamente a análise de conteúdo. Após a análise do material coletado, 

pode-se identificar uma tendência ao jornalismo investigativo no início das 

coberturas, o qual praticamente desaparece conforme as investigações oficiais 

avançam, dando lugar ao jornalismo sobre investigações. Também foi possível 

observar, no âmbito dessa pesquisa, de que maneira esses dois tipos jornalísticos 

são apresentados pelos jornais e quais os elementos que mais se destacam no 

trabalho dos jornalistas envolvidos em coberturas. 

 

Palavras-chave:  jornalismo investigativo, jornalismo sobre investigações, coberturas 

investigativas, Caso Bernardo, Zero Hora, Correio do Povo 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how the main vehicles of the media from Rio Grande 

do Sul behave themselves in investigative news coverage. The starting point was the 

Zero Hora and Correio do Povo on the first thirty days of "Caso Bernardo" coverage, 

characterized by the murder of Bernardo Boldrini, 11, in the city of Três Passos, Rio 

Grande do Sul. Through content analysis, we sought to identify the characteristics 

and elements of investigative journalism and on investigations, while pointing out in 

what circumstances they appear. We made a historic resumption of the Press in 

Brazil and Rio Grande do Sul, as well going through concepts of investigative 

journalism, journalism investigations and newsworthiness criteria, procedures that 

served to theoretically base the content analysis. After analyzing the collected 

material, we could identify a tendency to investigative journalism at the beginning of 

the coverage, which virtually disappears as official investigations advance, giving 

way to investigations journalism. It was also possible to observe, within the 

framework of this research, how these two journalistic types are presented in the 

newspapers and what elements stand out in the work of journalists engaged in 

coverages. 

 

Keywords:  investigative journalism, investigations journalism, journalism coverages, 

Caso Bernardo, Zero Hora, Correio do Povo. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho visa analisar as técnicas utilizadas por Zero Hora e 

Correio do Povo em coberturas jornalísticas de cunho investigativo. Apoiando-se nas 

matérias produzidas durante os primeiros trinta dias de notícias sobre aquele que 

ficou conhecido como “Caso Bernardo” por esses dois jornais, buscou-se perceber 

como, quando e quais as técnicas os jornalistas utilizam para levar ao público as 

informações relacionadas a investigações – seja as suas próprias, seja as de 

terceiros. 

O Jornalismo Investigativo ainda é discutido enquanto gênero jornalístico e, 

talvez por isso, é norteado por um dilema. Apesar de muito difundido nas redações e 

de ser uma das práticas jornalísticas que chama muito a atenção dos profissionais, o 

número de estudos que versa sobre ele é muito pequena, o que gera uma severa 

escassez bibliográfica. Ainda se discute qual fato marca o início do jornalismo 

investigativo no mundo, mas a maior parte dos teóricos que fala sobre essa prática 

afirma que o chamado Caso Watergate foi o pontapé inicial. No Brasil, o marco zero 

do jornalismo investigativo pode ser considerado a investigação dos sucessivos 

escândalos ocorridos no governo de Fernando Collor de Mello, que culminaram com 

o impeachment do então presidente da república no ano de 1992, muito parecido 

com o caso de Watergate.  

O jornalismo investigativo pode ser definido como tudo aquilo que é fruto de 

trabalho próprio do jornalista, que cria uma hipótese ou recebe informações e 

procura confirmá-las. Já o jornalismo sobre investigações seria baseado em 

investigações de fontes oficiais, como Polícia Civil, Ministério Público e etc. Uma das 

origens desse tipo de jornalismo é o vazamento de informações e documentos por 

parte dos órgãos oficiais, que os entregam aos jornalistas. Estes, por sua vez, 

apenas reproduzem essas informações sem qualquer esforço de confirmação ou 

trabalho de pesquisa acerca do que será dito. 

Alguns autores afirmam que o jornalismo investigativo não é apenas uma 

corrente do jornalismo que realiza bem o seu trabalho. Trabalhar com investigações 

é trazer a público questões que estão ocultas, seja por vontade de alguns, seja pelo 

desconhecimento acidental dos fatos. Para isso, deve-se usar tanto documentos 

divulgados quanto ocultos, e o mesmo vale para as fontes. Também outros falam 

sobre as coberturas jornalísticas. A cobertura tradicional depende de dados 
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fornecidos por terceiros, como a polícia ou o governo, o que a torna passiva. Esse 

tipo de cobertura tem o objetivo de criar uma imagem do mundo como ele é. Já a 

cobertura investigativa trabalha com materiais obtidos pelo repórter, que pretendem 

fazer com que a verdade sobre o mundo seja mutável com base naquilo que foi 

apurado. 

As coberturas jornalísticas são utilizadas durante a ocorrência de alguns 

tipos de fatos que têm relevância para um grande número de pessoas ou para o 

conjunto de consumidores do veículo que a realiza. Grandes enchentes, como a 

ocorrida em Santa Catarina em 2009, desmoronamentos de terra, como os do Rio 

de Janeiro em 2012, ataques terroristas, como o atentado de 11 de setembro de 

2001 ou grandes protestos, como os de 2013, por exemplo, ganham espaço de 

cobertura na mídia devido aos critérios de noticiabilidade. Assim, pode-se 

compreender porque ganham destaque na mídia alguns homicídios brutais, como o 

caso Eloá, em Santo André (SP), ocorrido em 2008, o da juíza Patrícia Acioli, 

assassinada brutalmente em Niterói (RJ), no ano de 2011 ou, mais recentemente, o 

caso Amarildo, que desapareceu durante abordagem da equipe da Unidade de 

Polícia Pacificadora da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ). 

Além desses casos, há também os ocorridos com crianças, que chamam 

ainda mais atenção. Como o do menino João Hélio, arrastado preso ao cinto de 

segurança para fora do carro por bandidos no Rio de Janeiro (RJ) em 2007 aos sete 

anos, ou a menina Isabela Nardoni, que morreu após cair do sexto andar do edifício 

onde morava com o pai e a madrasta, em São Paulo (SP). No Rio Grande do Sul 

também houve, em 2014, um assassinato de repercussão nacional: o do menino 

Bernardo, morto, até onde a Polícia Civil apurou, pela madrasta e uma amiga dela 

em Frederico Westphalen. Neste trabalho, usaremos esse caso como amostra das 

coberturas jornalísticas investigativas realizadas pelos jornais selecionados. 

Bernardo Uglione Boldrini desapareceu de casa no dia 04 de abril de 2014, 

uma sexta-feira. A madrasta, até onde se sabe, última pessoa que teve contato com 

o garoto, afirmou que ele havia ido passar o final de semana na casa de um amigo, 

próximo da residência onde morava, em Três Passos, noroeste do estado. No 

domingo à noite, dia 06 de abril, como o menino não retornou à residência, o pai, 

Leandro Boldrini, foi até a casa do amigo onde Bernardo supostamente estaria, mas 

não o encontrou. Foi feito o registro policial do desaparecimento do menino na 

delegacia da cidade, que passou a investigar o caso. No dia 14 de abril, o corpo do 
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menino foi encontrado às margens de uma estrada em Frederico Westphalen, após 

a confissão de Edelvânia Wirganovicz, amiga da madrasta de Bernardo, que 

supostamente teria ajudado Graciele Ugulini a matar o enteado. 

Nesse momento, a cobertura da imprensa ainda era discreta. As primeiras 

matérias foram publicadas nos jornais Zero Hora e Correio do Povo no dia 15 de 

abril, um dia depois de o corpo ser encontrado, e não davam muitos detalhes sobre 

o caso. Apenas a partir de 16 de abril é que o caso efetivamente ganhou 

repercussão não só estadual como nacional, sendo veiculado em diversos jornais e 

telejornais. A Polícia Civil concluiu o inquérito num prazo de trinta dias, entregando 

ao Ministério Público ainda no mês de maio. A escolha dos jornais deu-se por serem 

dois dos mais importantes do estado, o que figura como representativo de toda a 

imprensa local. Essa escolha também baseou-se em critérios geográficos pois, 

apesar de o caso ter tido repercussão nacional, foi a mídia do RS que deu destaque 

mais continuamente ao fato. 

Após selecionar os jornais e as matérias relacionadas ao caso, utilizando a 

técnica de análise de conteúdo busca-se compreender aspectos – às vezes ocultos, 

outras vezes manifestos – desse material. A composição dos textos, o ato de 

incrementar a informação com fotos ou fragmentos de vídeos, gráficos, entre outros 

artifícios para chamar a atenção e facilitar a compreensão do leitor acerca do que é 

tratado nas páginas do jornal serão analisados visando encontrar traços do 

jornalismo investigativo, do jornalismo sobre investigações e de mensurar quando e 

como ambos aparecem, além da razão pela qual ambos os gatilhos – do jornalismo 

investigativo e do sobre investigações – são disparados pela imprensa nas 

coberturas jornalísticas. 

Tomando como base as ideias de autores como Cleofe Sequeira (2005), 

Mark Lee Hunter et al. (2013), Solano Nascimento (2010) e Leandro Fortes (2005), 

procura-se conceituar o jornalismo investigativo e o sobre investigações. Ainda, faz-

se um apanhado histórico da Imprensa no Brasil e no Rio Grande do Sul através das 

obras de Nelson Sodré (1999) e Virgínia Fonseca (2009) e dos critérios de 

noticiabilidade de Nelson Traquina (2008). Também utiliza-se a obra de Bardin 

(1977) para o embasamento teórico da análise do conteúdo das matérias 

escolhidas. 
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2 História do Jornalismo 

 

2.1 Jornalismo no Brasil 

 

A fim de contextualizar a história da Imprensa no Brasil, se faz interessante 

passar, mesmo que rápida e resumidamente, pelos principais períodos em que ela 

se divide, conforme sugere Nelson Werneck Sodré (1999), em seu A História da 

Imprensa no Brasil. Iniciada ainda no século XIX, essa história, em princípio, esteve 

estreitamente relacionada com a Coroa, sendo que se apoiava e dependia desta 

para existir. Os primeiros jornais, Gazeta do Rio de Janeiro e Correio Braziliense, se 

destinavam a agradar ao governo e conquistar opiniões, respectivamente. 

Anteriormente a este fato, já haviam alguns impressos no Brasil, poucos e impressos 

fora do país, que aqui chegavam como contrabando, assim como os livros. O próprio 

Correio Braziliense era impresso em Londres por Hipólito da Costa, seu fundador, 

redator e diretor. 

Muito provavelmente por ser rodado fora do país, mas também por seu 

conteúdo doutrinário, o jornal de Hipólito da Costa era perseguido pelo governo da 

época, sendo que a primeira sanção de que se tem notícia ocorreu em 1809. No 

entanto, com o advento da Imprensa no Brasil – nessa fase ainda entendida como a 

estrutura para impressões e não no sentido que tem atualmente – fez o jornal perder 

sua razão de ser, fato que contribuiu para seu enfraquecimento. Sodré (1999) 

relativiza a contribuição do jornal para a Imprensa Brasileira, de fato, visto ser 

impresso fora do Brasil, e também a sua baixa influência na sociedade da época. 

A Imprensa chegou atrasada no Brasil, se comparado a outros países, 

mesmo da América Latina. No México, por exemplo, já em 1710, havia livros sendo 

impressos. Esse atraso, segundo o autor, se deve à implantação tardia do 

Capitalismo, pois somente nos países em que esse sistema se desenvolveu é que a 

Imprensa também pode se desenvolver. Além disso, no caso específico do país, isso 

ocorreu devido à falta de condições políticas para que esse processo acontecesse. 

Para ele, foi somente quando o cenário político tornou-se favorável à Imprensa que 

esta surgiu por aqui. Mas a existência de oficinas de impressão não garantia a 

liberdade de imprensa, como aponta Sodré (1999). Esse foi um processo de altos e 

baixos, de apoio e oposição por parte do governo. 
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Então, o país entra na fase do Império, e essa oscilação se acentua, 

conforme aponta o autor: 

 

(...) É na medida em que compreendem a necessidade de mobilizar e de 
unir as classes para a luta contra a dominação lusa que os representantes 
da classe dominante colonial fazem concessões à liberdade de imprensa. 
(...) É na medida em que compreendem a necessidade de limitar a 
Independência que os representantes da classe dominante colonial impõem 
restrições à liberdade de imprensa. Daí as oscilações, os altos e baixos, os 
recuos e avanços, acompanhando o desenvolvimento do processo. 
(SODRÉ, 1999, p. 44-45) 
 

É nessa fase que o processo da Independência desacelera, e a liberdade de 

imprensa cresce ligeiramente. No entanto, como esclarece o autor, é uma liberdade 

concedida e não conquistada. Mas qual o problema nisso? Segundo Sodré (1999), a 

que é concedida pode ser extinta sem que haja mudanças no quadro político, 

enquanto que a conquistada, necessariamente, exige a alteração das condições 

políticas para ser anulada ou reduzida. O segundo quadro é o que acontece quando, 

em 1822, a Direita e a Esquerda, que, na época, caminhavam no mesmo sentido, 

separam-se radicalmente, situação que leva à anulação da liberdade até então 

concedida à Imprensa. 

Nesse período, também, foi convocada a Constituinte, que era um passo 

importante em busca da Independência, que seria rapidamente dissolvida, ainda no 

mesmo ano em que fora convocada – 1822. Com a dissolução da Constituinte, a 

liberdade de imprensa também seria suspensa, e a Imprensa, “perseguida e 

amarrada ao tronco do poder” (Sodré, 1999, p. 61). Como consequência dessa 

perseguição, a fase foi marcada por diversas tentativas de periódico que não deram 

certo. 

O período da Regência foi muito importante para a imprensa no Brasil, 

sendo que diversas iniciativas podem ser observadas nessa época. É nessa fase 

que as condições materiais e políticas para o surgimento da imprensa aparecem, 

sendo um grande impulso para a constituição desta. Também é uma fase de fervor 

político, e onde o desenvolvimento da imprensa está intimamente ligado com o da 

política. Ainda, é uma etapa do desenvolvimento da imprensa brasileira em que há 

diversos jornais. Sodré (1999) afirma que, em 1832, estima-se que houvessem mais 

de 50 jornais em atividade no país, os quais, em sua maioria, lutavam pelo 

liberalismo, a autonomia, após três séculos de domínio colonial. 
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Apesar de já estabelecidos alguns cursos jurídicos no Brasil, a maior parte 

da sociedade ainda necessitava de educação e de ensino, fato que se refletia na 

imprensa. Em meio a lutas entre a esquerda e a direita liberalistas, não foram 

exatamente as ideias de uma ou de outra que tomavam destaque, e sim as injúrias 

que trocavam entre si – segundo Sodré (1999), “a única linguagem que todos 

compreendiam” (p. 157). Essa forma de expor suas ideias, através da violência de 

linguagem, era também utilizada por um tipo de publicação deveras estabelecido à 

época: o Pasquim. 

Esse tipo de publicação, segundo o autor, não pode ser considerado da 

imprensa periódica, visto não ter periodicidade determinada, mas, ainda que grande 

parte não tenha passado do primeiro número, foi importante também e constituiu-se 

como uma marca do período. Para ele, o pasquim era: 

 

(...) Jornal de um só assunto, sempre, e de artigo único, quase sempre. 
Menos do que jornal, mera folha volante, panfleto lançado ao público, 
apreciando um tema, uma pessoa, um acontecimento, o tema, a pessoa, o 
acontecimento do instante que passava (SODRÉ, 1999, p. 159). 
 

Com isso, a fase da Regência (1830-1850) é considerada, pelo autor, como 

o grande momento da imprensa brasileira, ainda que tenha passado por diversas 

dificuldades – desde as fraquezas técnicas até os problemas relacionados à 

distribuição, passando pelo caráter artesanal de sua confecção. Ainda tem destaque, 

como já mencionado, o Pasquim, que, para ele, foi: 

 

(...) representação extraordinariamente rica do ambiente brasileiro, em sua 
inequívoca autenticidade. Tomado no conjunto de suas características – a 
virulência da linguagem não foi senão uma dessas características – revela 
as peculiaridades nacionais e conserva o conteúdo democrático que 
constitui o seu traço mais admirável. Sua forma plebéiadesperta, 
naturalmente, aversão à inteligência de timbre aristocrático que o julga e 
condena. A referida forma traduz, entretanto, com exemplar fidelidade, o 
que a época tinha de melhor, de mais expressivo, de mais genuíno, de mais 
popular, de mais democrático. Corresponde, por outro lado, ao período 
artesanal, em que era possível alguém fazer um jornal sozinho (SODRÉ, 
1999, p. 180). 
 

Na época do Império, estavam os “homens de letras” inseridos na Imprensa. 

É nessa fase que surgem Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Machado de 

Assis, entre outros, todos publicando seus textos em periódicos da época, uns mais 

e outros menos conceituados. Assim como na Independência, a imprensa volta a ser 

censurada e ter sua liberdade ameaçada. Havia efervescência de publicações que, 
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no entanto, tinham duração limitada, não sobrevivendo por muito tempo. Já o 

comércio de livros havia se fortalecido, e mostrava-se deveras robusto. Conforme 

aponta Sodré: 

 

O desenvolvimento do país, marcado, exteriormente, pelo avanço da vida 
urbana, o crescimento da classe média e o esboço de burguesia que 
começava a se fazer sentir, permite a ampliação das atividades culturais 
ligadas à imprensa: o livro e o jornal. (SODRÉ, 1999, p. 206) 
 

Talvez pelo avanço da imprensa que caracterizou essa fase, talvez pela 

expansão das cidades, fazia-se necessário um meio de enviar e receber 

documentos – e impressos – de maneira mais rápida. Esse cenário impulsionou o 

desenvolvimento de um sistema postal, insipiência dos atuais Correios, para cumprir 

esse papel. Como salienta Sodré (1999), não havia, até então, um serviço 

especializado de comunicações com o interior, e os bilhetes, encomendas, cartas e 

correspondências, enfim, eram carregados até seu destino por portadores 

ocasionais, ou, quando se tratava de assuntos do governo, por milicianos. Foi a 

necessidade que fez surgir uma rota dos Correios que tivesse destino especialmente 

ao interior. Ainda assim, esse serviço era realizado de 10 em 10 dias, o que nos 

moldes atuais é impensável mas que, naquele tempo, serviu de solução a esses 

impasses. 

O período do Império também foi de reformas no que diz respeito à 

Imprensa. Na sociedade, eram aclamadas a liberdade do ventre, a liberdade dos 

sexagenários, a Abolição. Todas essas questões refletiam na Imprensa, que 

buscava ampliar suas influências, progredir tecnicamente, dar a si mesma novos 

ares, enfim, tinha o objetivo de espelhar o momento que o país vivia. Para Sodré: 

 

(...) o que mais se fazia, naquela fase [do Império], era precisamente 
discutir, pôr em dúvida, analisar, combater. Combater a pretensa 
sacralidade das instituições: da escravidão, da monarquia, do latifúndio. E a 
imprensa tinha, realmente, em suas fileiras, grandes combatentes, figuras 
exemplares, como homens de jornal e como homens de inteligência ou de 
cultura (SODRÉ, 1999, p. 233). 
 

Essas mudanças afetaram diretamente, ainda, outras áreas, como a política 

e a literatura. É aí que são fundados cursos jurídicos, que visam o ensino das 

funções públicas, as quais também cresciam, e a necessidade de administração e 

legislação, no que toca ao governo. A cultura é inserida mais fortemente na vida dos 
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brasileiros, visto que agora, além de livros e da transmissão oral, havia os 

almanaques. 

Ainda rudimentares, devido às técnicas da época, estes tratavam de 

diversos assuntos, como literatura, informações úteis e continham alguma 

publicidade, mesmo que em nível deveras inferior. Esses impressos, segundo Sodré 

(1999), eram “o livro de um país que não tinha ainda público para suportar a 

impressão de livros” (p. 242). As técnicas de impressão ainda não permitiam a 

impressão de livros, o que levava os literários da época a publicarem seus textos em 

forma de folhetins, de maneira conjugada à imprensa, como uma espécie de técnica 

de sedução de leitores das suas estórias. Assim, pode-se resumir a fase da 

imprensa do Império como sendo uma confusão entre literatura e imprensa, o que só 

vinha mostrar o quanto a própria imprensa ainda era insipiente até então. 

É somente com a entrada na chamada fase da Grande Imprensa que as 

mudanças começam a afetar os jornais, efetivamente. A primeira e mais perceptível 

delas é relacionada à publicidade, que agora estava por toda a parte nos periódicos, 

e possibilitava, inclusive, que muitos desses vivessem dela e visassem 

exclusivamente a sua valorização, não mais se preocupando em atingir ou 

influenciar a opinião pública. Nessa fase, “a imprensa em conjunto não procura 

orientar a opinião por um caminho bom ou mau; ela não é um guia, nem 

compreende sua função educativa; ela abandona o povo à sua ignorância e à sua 

apatia” (p. 252-253), por estar fundamentalmente dedicada à publicidade e não mais 

às notícias. 

Apesar disso, há uma crescente especialização no que tange à feitura dos 

jornais. Os “homens de letras” cedem lugar aos “jornalistas por vocação” que, agora, 

assumem lugar nos periódicos. Até então, a Imprensa Jornalística (os jornais) e a 

Imprensa Literária (os livros) caminhavam juntas. Essa trilha só se separa quando, 

na virada do século, os jornais começam a tornarem-se empresas, o que trouxe 

outras mudanças, e também tempos difíceis aos pequenos jornais: 

 

Nos fins do século XIX estava se tornando evidente, assim, a mudança na 
imprensa brasileira: a imprensa artesanal estava sendo substituída pela 
imprensa industrial. A imprensa brasileira aproximava-se, pouco a pouco, 
dos padrões e das características peculiares a uma sociedade burguesa 
(SODRÉ, 1999, p. 261). 
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Essa aproximação com a imprensa de uma sociedade burguesa podia ser 

percebida também sob outros aspectos como, por exemplo, a transformação do 

jornal em mercadoria, e a superação do modelo de “jornalismo individual”, ligado a 

um nome de prestígio. 

São ainda muitas outras as mudanças trazidas com a passagem do século, 

conforme o autor detalha: 

 

Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem 
lugar às empresas jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de 
equipamento gráfico necessário ao exercício de sua função. Se é assim 
afetado o plano da produção, o da circulação também o é, alterando-se as 
relações do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores. Essa 
transição começara antes do fim do século, naturalmente, quando se 
esboçara, mas fica bem marcada quando se abre a nova centúria. Está 
naturalmente ligada às transformações do país, em seu conjunto, e, nele, à 
ascensão burguesa, ao avanço das relações capitalistas: a transformação 
na imprensa é um dos aspectos desse avanço; o jornal será, daí por diante, 
empresa capitalista, de maior ou menor porte. O jornal como 
empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece, nas 
grandes cidades. Será relegado ao interior, onde sobreviverá, como tal, até 
os nossos dias. (SODRÉ, 1999, p. 275) 
 

Pode-se dizer, resumidamente, que a empresa jornalística era o futuro que 

havia chegado ao jornalismo no Brasil. 

Mas, apesar de trazer benefícios para a Imprensa, a empresa jornalística, 

nos moldes que se estabeleceu no país, também trouxe algumas dificuldades, entre 

elas a escassez de periódicos. Na virada do século, e ainda algum tempo depois, 

muitos jornais desapareceram, e agora era mais difícil para um periódico se 

estabelecer. Era mais fácil, então, realizar a compra de um jornal do que lutar pelo 

estabelecimento de um novo título, e era ainda mais fácil comprar a opinião de um 

jornal do que esse mesmo jornal, conforme apontou Sodré (1999). 

Entretanto, a Imprensa se diversificava, criando repartições entre os seus 

conteúdos. A primeira delas tem relação com as colaborações literárias, que agora 

tinham espaço certo para serem inseridas nos jornais, que não mais pretendiam ser 

literários por completo. Também aparecem seções de crítica, que virão a se tornar, 

futuramente, suplementos literários. E, a partir do desenvolvimento das artes 

gráficas, surgem as revistas ilustradas, mais um posicionamento do jornal no sentido 

de separar a literatura da prática jornalística. 
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As revistas ilustradas, aparecendo na fase em que imprensa e literatura se 
confundiam e como que separando, ou esboçando a separação entre as 
duas atividades, submeteram-se, inicialmente, ao domínio da alienação 
cultural vigente, buscando emancipar-se depois, ao se tornarem 
principalmente mundanas, e até femininas umas, e principalmente críticas 
outras. (SODRÉ, 1999, p. 302-303) 
 

Correndo junto com essa chamada Grande Imprensa, também há a 

Imprensa Proletária, ou Pequena Imprensa, que passou por maus bocados. Antes 

única forma existente, agora a pequena imprensa pode ser classificada ou dividida 

conforme a sua natureza: a pequena de estrutura, que não possui lá grandes 

condições materiais, e a pequena por estar relegada ao interior. Assim, Sodré (1999) 

afirma que, agora, a imprensa é dividida por classes: dominante e dominada, o que 

reflete na atividade de tais periódicos. 

Aqui, é importante salientar, conforme Sodré afirma, que: 

 

(...) a imprensa industrial da fase capitalista é bem diversa da imprensa 
artesanal que a antecedeu; nela, a divisão do trabalho ampliou-se 
consideravelmente, e a divisão em classes tornou-se clara. Numa empresa 
jornalística operam elementos de três camadas ou classes sociais: os 
proprietários, que pertencem à burguesia; os trabalhadores intelectuais, que 
pertencem à classe média ou pequena burguesia; e os operários, que 
pertencem à classe operária, ao proletariado. (SODRÉ, 1999, p. 417) 
 

No início do século XX a Imprensa, de uma maneira geral, ocupa-se da 

política. Seja no eixo Rio-São Paulo (Grande Imprensa) ou nos estados (Pequena 

Imprensa), o assunto é o mesmo, muito embora tenham abordagens radicalmente 

diferentes. A Grande Imprensa utiliza-se da política para escapar, nem que seja 

minimamente, da influência literária – a qual ainda era deveras significante nos 

periódicos da época. Já nas províncias, o tema é o mesmo, mas está mais voltado à 

luta política propriamente, o que envereda o assunto para injúrias entre correntes 

opostas. 

Com a I Guerra Mundial, mais precisamente com o período Pós-Guerra, é 

que se conclui o processo de transição da Imprensa artesanal para a sua fase 

industrial, onde esta se estrutura efetivamente como empresa. Nessa época, são 

muitos os jornais que surgem e, em seguida, desaparecem, no entanto, isso pode 

ser explicado agora por falta de estruturação ou ingerência por parte da direção do 

jornal, visto que não há mais “empreendimentos individuais”, e sim empresas 

jornalísticas, que necessitam de boa administração. 
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É por volta de 1937 que volta a existir censura à Imprensa, conforme já 

havia ocorrido logo em seu surgimento. Com a ditadura estadonovista, foi proibida a 

circulação de alguns jornais e determinado o fechamento de outros, além de controle 

da imprensa falada (rádio) e escrita (jornais). Segundo Sodré “as consequênciasque 

essa forma totalitária do governo trouxe à imprensa não necessitam ser detalhadas, 

bastando situar os problemas da ausência de liberdade de pensamento e 

institucionalização da censura para compreender quão graves e profundas foram” 

(1999, p. 382-383). 

Ainda nessa época, pelo advento da empresa jornalística, a publicidade 

assombrosamente lucrativa volta a ganhar destaque. Mas é claro que toda a verba 

recebida pelos jornais a título de publicidade não era empregada à toa: era ela quem 

garantia apoio do jornal a empresa que o bancava. A opinião do jornal tinha um 

preço. Nesse sentido, Sodré (1999) afirma que as empresas jornalísticas não 

defendiam os seus próprios interesses, mas sim dos monopólios aos quais estavam 

vinculadas através da publicidade. Com isso, a imprensa brasileira torna-se, cada 

vez mais, uma cópia da norte-americana, com alto número de páginas e uma mais 

alta ainda percentagem de espaço do jornal ocupado pela publicidade. Isso, 

segundo o autor, gera um paradoxo, pois não é possível um país incipiente ainda em 

quesito imprensa jornalística querer comparar-se e ter uma imprensa idêntica a um 

superdesenvolvido. 

Em 1964, o golpe e consequente implantação da ditadura militar, fez 

desaparecer diversos jornais e revistas. A ditadura trouxe consigo a censura, já 

desde 1961, na tentativa frustrada de golpe quando da renúncia de Jânio Quadros. 

Uma das formas que essa censura tomou foi o corte do subsídio dado pelo governo 

para a compra do papel-imprensa, que vinha sofrendo com a constante inflação no 

seu preço. O corte, conforme Sodré (1999) explica, deu-se em função do número de 

páginas com o qual os jornais da época se apresentavam, girando em torno de 50 e 

sendo, em sua maioria, dominadas pela publicidade, fato que o governo julgava 

injusto, visto que estaria subsidiando os lucros das empresas com a publicidade 

através do incentivo para a compra da matéria prima utilizada na impressão do 

jornal. 

A verdade é que a imprensa tornava-se, agora, exatamente o oposto do que 

havia sido até alguns anos antes, e também do que, em tese, deveria ser. O 

desenvolvimento do jornal como empresa era inversamente proporcional à sua 
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liberdade visto que, para existir, encontrava-se preso ao capital de outras empresas, 

inclusive estrangeiras, que a ele chegavam em forma de publicidade e ajudavam-no 

a se manter enquanto organização. E, obviamente, todo investimento em 

propaganda era, acima de tudo, um investimento em formação de opinião pública, 

processo esse, ainda, sob dominação dos jornais. 

 

2.2 Jornalismo no RS 

 

Para compreender como o Jornalismo é feito e se posiciona hoje, é preciso 

voltar um pouco aos séculos passado e retrasado, a fim de perceber de que maneira 

esse ofício se desenvolveu no Rio Grande do Sul naquela época, o que influencia 

nos comportamentos atuais. Buscando fazer essa contextualização histórica, será 

utilizada a revisão bibliográfica já realizada por Virginia Pradelina da Silveira 

Fonseca (2008), em sua tese de doutoramento, intitulada Indústria de Notícias: 

Capitalismo e Novas Tecnologias no Jornalismo Contemporâneo e também a obra 

de Nelson Werneck Sodré (1999), A História da Imprensa no Brasil, que realizou 

estudo aprofundado do desenvolvimento da imprensa desde a época do seu 

surgimento até a época da crise. 

No Rio Grande do Sul, a imprensa surgiu ainda no século XIX, após os anos 

1850 com mais força, mas já em 1808 podendo-se notar algumas iniciativas. 

Diversos periódicos foram lançados entre 1856 e 1879, mais precisamente. Essas 

impressões eram de cunho literário, e estavam também espalhadas no interior do 

estado, como em Rio Grande e em Pelotas, segundo Sodré (1999). Mais próximo do 

final do século, em torno da década de 1890, inicia uma nova proliferação de jornais, 

que buscavam lutar pelas reformas necessárias ao país. É nesse período que surge 

o Correio do Povo, importante publicação da época, a qual ganhou destaque na 

imprensa nacional e circula até hoje – tendo sido fechada em 1984, mas retomando 

a distribuição alguns anos depois. 

Há vários modelos de periodização da imprensa em âmbito nacional e 

também no Rio Grande do Sul, feitas por diversos autores. Rüdiger (2003) é um 

deles, e conforme Fonseca (2008) aponta, ele afirma que, no estado, pode-se dizer 

que a imprensa se divide em dois períodos. O primeiro, segundo ele, teve início 

ainda em meados do século XIX e tinha como base o jornalismo político-partidário, 

regime esse que se estendeu até aproximadamente os anos 1930. Já o segundo 



24 
 

tem seu início no século XX, e o jornalismo praticado então é de caráter informativo, 

dentro da lógica da indústria cultural. 

Indústria Cultural é um termo utilizado para se referir ao “conjunto de 

organizações empresariais, altamente concentradas tecnicamente e de capital 

centralizado” (Adorno; Horkheimer, 1985 apud Fonseca, 2008, pág. 66)1, grandes 

produtoras e distribuidoras de produtos culturais, que usam como método a divisão 

do trabalho gerando a rentabilidade do negócio. Essa expressão, cunhada por 

Theodor Adorno e Max Horkheimer em 1947, no âmbito da chamada Escola de 

Frankfurt, tinha o objetivo de se opor ao de cultura de massa, utilizado por teóricos 

americanos. No entanto, para os pesquisadores da Economia Política da 

Comunicação, a Indústria Cultural não existe como uma coisa só, e sim como um 

fenômeno que abarca diversos campos diferentes entre si e que possuem lógicas 

próprias, como TV, cinema, música e etc., o que não pode ser definido por um termo 

apenas. Assim, mais difundido atualmente é o termo Indústrias Culturais, o qual trata 

de cada indústria (TV, cinema, música, imprensa, etc.) separadamente. (Fonseca, 

2008). 

Ainda esclarecendo sobre Indústria Cultural e a sua relação com o 

Capitalismo, a referida autora afirma que o fenômeno se consolida somente na fase 

monopolista do regime, visto que é nessa etapa que ocorrem a concentração e a 

centralização do capital. Portanto, ela sustenta que a Indústria Cultural, “completa, 

como sistema integrado” (pág. 78), nos países desenvolvidos, só surge no séc. XX, 

mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Já no Brasil, devido à 

industrialização e, consequentemente, à entrada na fase monopolista do capitalismo 

tardias, o fenômeno chegou depois, na década de 1960, durante a ditadura militar. 

Devido a essa implantação retardatária, segundo a autora, é que as 

indústrias culturais no Brasil estabeleceram-se e foram expandidas ao longo dos 

anos 1970. Para ela, é nesse período que: 

 

 

 

 

                                                           
1FONSECA, Virginia Pradelina da Silveira. Indústria de notícias: capitalismo e novas tecnolog ias 
no jornalismo contemporâneo.  Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2008. 
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Crescem a produção de livros, a publicidade, o mercado editorial, a indústria 
gráfica, cinematográfica, jornalística, de entretenimento etc. e se consolidam 
conglomerados como a Editora Abril, o grupo Folha, Organizações Globo, O 
Estado de S. Paulo etc. E se tornam, acima de tudo, negócios, empresas 
plenamente submetidas à lógica capitalista de produção [...] As então 
empresas de comunicação no Brasil se tornam organizações industriais [...] 
grandes conglomerados nacionais, resultantes de um processo crescente 
de concentração – de propriedade, de tecnologia e de capital (Fonseca, 
2008, p. 92). 
 

Mas quais as diferenças entre os jornais-empresa e a empresa jornalística, 

ou seja, de antes e depois da implantação das indústrias culturais? Fonseca (2008) 

utiliza Taschner (1987; 1992) para sustentar que o que define a chamada Imprensa 

de Indústria Cultural é a subordinação do jornalismo à lógica do Capitalismo e a 

visão da notícia como mercadoria. Entre esses dois modos de fazer jornalísticos 

ainda há, para a autora citada por Fonseca (2008), uma fase de transição, na qual 

as técnicas da indústria cultural eram aplicadas para a confecção de notícias, mas 

estas não entravam na lógica dessa indústria – o produto jornalístico ainda não 

estava sob o domínio das decisões de uma empresa. 

Essa transição, caracterizada pela transformação das notícias e, 

consequentemente, do jornal, em produto, é “circunscrito às indústrias culturais 

contemporâneas da etapa monopólica, ainda que tardia, do capitalismo brasileiro” 

(FONSECA, 2008, p. 109). O ingresso nessa nova fase do capitalismo trouxe 

consigo a mudança no pensamento dos empresários, o que impulsionou o aumento 

da competitividade. Em todos os setores da indústria brasileira esse processo se 

repetiu, e “a produção jornalística, meio de acesso à realidade social de crescente 

importância nas sociedades urbanas e industriais, assim como instrumento de 

controle e formação de opinião, não ficaria imune à lógica dominante” (Idem). 

A industrialização da imprensa jornalística tem como principal consequência 

a oligopolização, como explica Virgínia Fonseca (2008). Principalmente a partir dos 

anos 1970, é cada vez mais comum – e até aceitável – que um grupo controle 

veículos de mídia televisiva, radiofônica e impressa, além de ter braços dos seus 

negócios em outras áreas, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde 

as empresas multinacionais de comunicação têm redes de hotéis, trabalham no 

ramo dos carros de luxo e etc. Situação que também ocorre no Brasil, tendo como 

espelho as Organizações Globo, quem além das TVs, rádios e jornais impressos, 

possui negócios no ramo da TV por Assinatura e da telefonia, como ressalta a 

autora. 
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Além disso, também é possível identificar, com a criação das indústrias 

culturais no Brasil, o que é chamado de monopólio em cruz, ou seja, quando há 

monopolização nos níveis nacional e regional. O exemplo mais claro dessa situação 

é a Rede Globo, que possui TVs afiliadas em todo o país, além de rádios e jornais 

impressos. No Rio Grande do Sul, dois grandes grupos se destacam quando se 

pensa em conglomerados de mídia: a Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), 

afiliada da Rede Globo; e o, à época, chamado grupo Caldas Júnior, que exerceu, 

por muitos anos, a hegemonia da comunicação no estado. 

O jornal Correio do Povo, principal veículo do Grupo Caldas Júnior, que, a 

essa altura, chamava-se Companhia Jornalística Caldas Júnior, foi lançado em 

1895, portanto, ainda bem antes de todo o processo que levou ao desenvolvimento 

das indústrias culturais no Brasil. Mesmo sendo uma empresa familiar, tinha 

jornalistas em sua direção, tidos como os melhores da época. O investimento em 

modernização era uma constante, o que levou a uma reformulação das oficinas, 

redução dos custos, aumento da produtividade e equiparação a padrões gráficos 

nacionais, como ressalta Fonseca (2008). 

Com isso, estava inaugurado o regime jornalístico informativo no Rio Grande 

do Sul, em que o jornal torna-se produto de uma empresa, processo esse que é 

completado por volta dos anos 1930, quando as principais publicações da capital 

assumiram esse feitio. Outro jornal também esteve vinculado ao Caldas Júnior, o 

jornal Folha da tarde. Lançado em 1936, era o vespertino da Companhia, que não 

ganhou tanta importância quanto o Correio. 

Já a Rádio Guaíba, outro veículo importante do Grupo Caldas Júnior, é 

lançada em 1957, com sua programação voltada para o jornalismo. Devido à 

qualidade da sua transmissão, que vinha a ser o diferencial com relação às 

concorrentes, nos anos 1960 atinge a liderança do segmento. Enquanto isso, em 

1962, nasce a TV Gaúcha, atualmente conhecida como RBS TV Porto Alegre. Viria 

a interligar-se com a Rede Globo em 1971, fato que impulsionou seu hegemonismo 

no estado. Em 1964 é lançado o jornal Zero Hora, de propriedade de quatro sócios 

com igual número de ações, que depois vêm a ser compradas por um deles, Ary de 

Carvalho, passando a ser o único proprietário. 

Decorridos alguns meses, começa a enfrentar dificuldades financeiras e 

acaba por propor a Maurício Sirotsky Sobrinho metade das ações da empresa. 

Sirotsky já era dono da Rádio Gaúcha, fundada em 1927, e da TV Gaúcha, fundada 
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em 1962, e aceita a proposta. Mais alguns meses depois, as dificuldades não 

cessam e Carvalho vê-se obrigado a vender a outra parte a Sirotsky e, assim, Zero 

Hora se consolidava como mais um veículo do grupo RBS. Em 1978, é lançada 

ainda a TV Guaíba, projeto pioneiro de televisão regional, mas que não suportou, 

por um lado, a pressão da concorrente RBS e, por outro, a crise que já havia se 

instaurado no grupo, justamente devido ao caráter concorrencial da Rede Brasil Sul. 

É com a compra do jornal Zero Hora pelo grupo RBS que as circunstâncias 

começam a mudar no cenário do jornalismo no Rio Grande do Sul. Até então 

pioneiro e na liderança, o Grupo Caldas Júnior começa a passar pelo processo de 

derrocada. Pode-se dizer que as diretorias dos grupos RBS e Caldas Júnior eram o 

oposto um do outro. Enquanto Breno Caldas mostrava-se bastante cético com 

relação a inovações, os Sirotsky tinham nela a base do trabalho de restauração que 

empreenderam em Zero Hora quando de sua aquisição, o qual foi estendido também 

para os outros veículos do grupo e que constitui, até hoje, uma das bases da 

atuação da empresa. 

Conforme Fonseca (2008), ainda outros fatores contribuíram para o 

processo de construção da hegemonia, pela RBS; e de declínio e consequente 

extinção, por parte do Grupo Caldas Júnior. Um desses fatores é a modernização do 

parque gráfico, em 1972, que passa a contar com equipamentos novos e mais 

modernos, os quais trazem mais agilidade ao processo de feitura e impressão do 

jornal. Além disso, a chegada de novos profissionais, advindos de uma experiência 

de periódico vespertino sem sucesso, também elevou a qualidade editorial de ZH, o 

que trouxe um expressivo retorno financeiro, com aumento no faturamento e na 

circulação. Em 1979 são lançados os cadernos de classificados, estratégia que já 

era utilizada pelo Correio do Povo, mas que ganha novas premissas no grupo RBS, 

como uma comissão paga aos anunciantes, a diversificação dos pontos de venda de 

anúncios e o telefone direto para anúncios. Também se pode apontar o aumento do 

número de máquinas de rodagem offset, que ampliaram a tiragem do jornal para 70 

mil exemplares por hora de impressão. 

É em 1982 que Zero Hora assume, enfim, a liderança do mercado 

jornalístico. Isso, somado a todos os fatores explicitados anteriormente, e ao 

posicionamento do Grupo Caldas Júnior, fechado a novos negócios e novas 

condutas, contribuiu para o fechamento do Correio do Povo, quem em 1984 parou 

de circular. No entanto, conforme adverte Fonseca (2008), as estratégias utilizadas 
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para ultrapassar o concorrente e chegar ao topo das vendas e do faturamento não 

foram baseadas na qualidade jornalística e sim decorrem de estratégias 

empresariais, guiadas por um gestor, não de comunicação, mas de negócios. Além 

das condições internas que levaram ZH à hegemonia, também se faz necessário 

apontar os fatores externos que impulsionaram esse processo. Não foi apenas o 

jornal Zero Hora que despontou no mercado, mas também a Rádio Gaúcha e a TV 

Gaúcha, todos do Grupo RBS. Com isso, pode-se afirmar que a condição atingida 

pelo conglomerado foi construída pela popularidade que o grupo conquistou no 

estado. 

Em se tratando de época de Ditadura Militar (1964-1985), é importante 

salientar que o contexto político no qual se deu toda essa expansão não era dos 

mais favoráveis. Apesar do apoio que era concedido à televisão, por ser um meio 

fácil de propagar suas ideologias, os militares eram bastante rígidos quando se 

tratava de veículos impressos. A censura prévia assombrava as redações, que, 

muitas vezes, tinham um manual próprio do que era permitido ou não na hora de 

construir uma matéria, procurando fugir do censor do regime. Esse, por sua vez, se 

não ficava na redação, pelo menos, passava por lá para revisar o que havia sido 

produzido e cortar aquilo que achasse indigno de publicação. Esse processo era 

feito sem registro documental, portanto, era difícil conseguir driblar uma ordem 

advinda de um censor. 

Mesmo enfrentando dificuldades durante esse período, os jornais 

conseguiram sobreviver à ditadura. Ainda que o Correio do Povo tenha visto seu fim 

chegar, Zero Hora manteve-se firme. Passados os anos nefastos e complicados do 

regime militar, ZH vê-se diante de um novo desafio enquanto empresa: a sucessão. 

Maurício Sirotsky, fundador do Grupo RBS, faleceu repentinamente, em 1986. A 

essa altura, todos os veículos do grupo, conforme já comentado, estavam 

estabilizados e a frente no seu segmento. Assim, não foi um episódio traumático 

para o conglomerado que, justamente por ter uma visão empresarial já estabelecida 

desde bastante tempo antes, pode lidar de maneira tranquila com o episódio. 

Isso pode ser explicado pelo grau de profissionalização que existia no grupo. 

Segundo Fonseca (2008), 
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A transição na direção da empresa, as estratégias de conquista de mercado 
e os investimentos em tecnologia representam claramente o grau de 
profissionalização da organização. A profissionalização é uma decorrência 
da “mentalidade empresarial”. [...] Assumida desde o início pelos dirigentes 
da RBS, contrasta com a direção tradicional das empresas concorrentes 
que, no lugar de executivos, por exemplo, mantinham “homens-de-
confiança”. (FONSECA, 2008, pgs. 167-168). 
 

Assim, e considerando os posicionamentos tomados pela direção do Grupo 

RBS no âmbito da gestão da empresa, pode-se afirmar, conforme o percurso 

traçado até aqui, que é a partir da chegada de Zero Hora à posição de liderança no 

mercado jornalístico estadual que a notícia adquire plenamente o caráter de 

mercadoria, passando a ter valor cultural de uso e de troca. Também o jornalismo, 

nesse momento, passa a estar, além de sujeito a decisões empresariais, submetido 

a uma lógica de mercado que favorece a acumulação de capital, caracterizando, 

assim, o ingresso do Rio Grande do Sul na fase das indústrias culturais de produção 

de notícias. 
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3 Jornalismo Investigativo, Jornalismo sobre Invest igações e Critérios de 

Noticiabilidade 

 

3.1 Jornalismo Investigativo e sobre Investigações 

 

Quando se fala em Jornalismo Investigativo, a ideia que vem à cabeça é o 

glamour de grandes reportagens e somos logo remetidos a pensar em algo como 

Profissão Repórter ou algum programa de TV equivalente. Mas será que o 

Jornalismo Investigativo só é feito nesse âmbito? Ou será que ele está mais 

presente na nossa vida do que podemos imaginar? O Jornalismo Investigativo, por 

ser parte de um campo aberto e de ciências humanas, é, portanto, questionável, 

discutível. O próprio termo usado para descrever essa área do jornalismo é dúvida 

entre alguns teóricos do campo do jornalismo. 

Sequeira (2005) defende que o que diferencia o Jornalismo Investigativo – e 

que, por isso, justifica o termo empregado – é o processo de apuração da 

reportagem, que é diferenciado, quando se trata de Jornalismo Investigativo, com 

relação ao Jornalismo dito diário. Para a pesquisadora, ainda, muitas vezes uma 

matéria oferecida pelo veículo ao público como sendo investigativa, na verdade, foi 

obtida por outros meios que não a investigação do repórter que a publica – o que 

também influencia na utilização do termo e na classificação de uma matéria 

jornalística em uma categoria ou outra. A opinião da autora é também a de 

Nascimento (2010), que concorda com ela no sentido de que o Jornalismo 

Investigativo deve ser conceituado pela ótica do trabalho desenvolvido pelo jornalista 

no processo de apuração, e não do resultado final – a matéria publicada. 

Outro autor que discute acerca do tema é Fortes (2005), que afirma que o 

termo jornalismo investigativo é redundante, pois, segundo ele, “todo o blá-blá-blá 

acadêmico sobre a atividade jornalística bate, desde sempre, na tecla do se é 

jornalismo tem que ser investigativo” (pág. 9). Mas ele também admite que, hoje, ser 

jornalista é tarefa mais fácil do que antigamente, quando não havia fax ou internet e 

que, com isso, a investigação se transformou em uma área de especialização, o que 

também confere status a quem trabalha nesse nicho do mercado jornalístico. Ainda 

segundo o autor, atualmente, jornalismo investigativo tornou-se uma marca, 

deixando de ser conceito. 
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Ao tentar desenvolver uma conceituação do Jornalismo Investigativo, os 

autores buscam esclarecer alguns pontos relativos à prática da profissão e o 

diferenciar do jornalismo diário, que tem se tornado deveras comum nos dias atuais 

e até, porque não dizer, tem sido enxergado como a única possibilidade de trabalho 

para as novas gerações de jornalistas. Para Nascimento (2010), o jornalismo 

classificado, pelos veículos, como investigativo, nada mais é que um jornalismo que 

lida com fontes oficiais e estritamente com documentos ofertados por essas fontes 

aos jornalistas, o que ele caracteriza como jornalismo sobre investigações. 

Essa definição também parece com a de Fortes (2005), o qual afirma que as 

matérias de jornalismo investigativo ofertadas pelos veículos de comunicação no 

Brasil sempre estão pautadas por escândalos – normalmente políticos – e 

denúncias, que são originários do repasse de documentos por fontes a repórteres, 

não caracterizando, assim, propriamente uma investigação de cunho jornalístico. Por 

isso, o mérito por essas reportagens é muito mais dos fornecedores dessas 

informações do que do repórter, que não teve nenhum trabalho específico de 

apuração para conseguir as informações que necessitava para produzir a matéria. 

Ele ainda afirma que: 

 

O que diferencia o jornalismo investigativo dos demais setores da atividade 
são as circunstâncias, normalmente mais complexas, dos fatos, sua 
extensão noticiosa e o tempo de duração que, necessariamente, deve ser 
maior, embora quase sempre exercido sobre pressão (FORTES, 2005, p. 
35). 
 

Já Sequeira (2005) introduz a questão das diferenças entre o Jornalismo 

Investigativo e o Jornalismo Diário pelo âmbito da engrenagem das empresas de 

comunicação. A autora argumenta que, além de precisar de tempo para a apuração 

da matéria, o que tem custo para a empresa, o jornalista que faz matérias 

investigativas demanda também de espaço para publicar seus resultados, além de 

outros recursos (humanos ou financeiros) para a realização das pautas. 

Segundo ela: 

 

as reportagens investigativas estão na contramão do fluxo da informação, 
quer pela apuração entre as fontes utilizadas (já que nessa categoria as 
fontes estáveis são descartadas), quer pelo tempo de que o repórter 
necessita para concluir seu trabalho (que não se enquadra nos processos 
de fechamento diário dos jornais), quer pelo tamanho das reportagens 
investigativas, geralmente extensas, pois necessitam, também, de espaço 
para a publicação de documentos, provas e declarações, que dão 
credibilidade às denúncias. (SEQUEIRA, 2005. pág. 38). 
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Ela conclui dizendo, ainda, que o repórter investigativo destoa dessa 

engrenagem da empresa, situação que contribui para que as reportagens 

investigativas se tornem cada vez mais raras nos veículos impressos (2005). 

Para Hunter et al. (2013), o jornalismo investigativo pode ser definido como 

uma prática que “envolve expor ao público questões que estão ocultas” (pág. 8). 

Eles esclarecem que isso pode ser feito por alguém, que tenha interesse na 

manutenção dessa informação em sigilo, ou por razão dos fatos aos quais essas 

questões – e informações – estão ligados serem nebulosos ou de difícil acesso e 

compreensão. Além disso, segundo os autores, um jornalista pode transitar entre o 

jornalismo diário e o jornalismo investigativo durante a sua carreira, mesmo que 

cada área faça exigências bem diferentes ao profissional e à sua prática. 

Mas como surgiu essa classificação, jornalismo investigativo, dentro do 

jornalismo? E como ela chegou ao Brasil, às redações brasileiras? Como isso foi 

sendo adaptado à realidade do nosso país? Para Sequeira (2005), o marco do 

jornalismo investigativo se deu em 18 de junho de 1972, com a publicação de uma 

reportagem pelo jornal The Washington Post. Tal reportagem falava a respeito da 

prisão de cinco homens, dois dias antes (16 de junho), na Sede do Partido 

Democrata, em Washington, nos Estados Unidos. Um fato aparentemente simples, e 

uma matéria que foi categorizada como política, e não investigativa, em um primeiro 

momento. 

Foi no decorrer das investigações sobre o caso que os repórteres, até então 

desconhecidos, Carl Bernstein e Bob Woodward, chegaram a nomes da Casa 

Branca e do comitê para a reeleição do então presidente dos EUA, Richard Nixon. 

Essa história, contada posteriormente e com muitos detalhes nos livros “Todos os 

homens do presidente” (que serviu de base para o filme homônimo, em 1976) e “O 

Homem Secreto e a história do Garganta Profunda”, que fala sobre a investigação e 

a fonte utilizada por eles durante esse período, redefiniu os rumos do Jornalismo 

Investigativo não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. 

À época dos fatos publicados pelo The Washington Post, o Brasil vivia em 

plena ditadura militar, o que refletia mais diretamente na imprensa na forma de 

censura prévia. Mas, o que se pode perceber a partir do episódio de junho de 1972, 

segundo a pesquisa de Sequeira (2005), é que os jornalistas sentiram-se mais livres 
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e começaram a produzir matérias investigativas mais direcionadas aos direitos dos 

cidadãos. 

Já para Nascimento (2010), o Jornalismo Investigativo nasceu nos EUA no 

início do século XX, tendo arrefecido durante a Segunda Guerra Mundial, e voltado a 

aparecer no período pós-guerra, mas de maneira diferente do que era em seus 

primórdios. No Brasil, segundo o autor, algumas poucas iniciativas ao longo do 

século XX podem ser delineadas como Jornalismo Investigativo, muito embora, 

como tendência, este tenha vindo a se concretizar apenas após a redemocratização 

do país. 

Segundo o autor, esse processo – o do surgimento do Jornalismo 

Investigativo no Brasil – se deu de forma um pouco diferente com relação ao que 

Sequeira (2005) expõe. Para ele, o caso Watergate serviu não como um incentivo à 

produção investigativa no Brasil, mas como uma espécie de sombra, que não 

possibilitou, à imprensa brasileira, viver o que ele define como “fase de ouro do 

jornalismo investigativo” (pág. 103), pela qual o jornalismo estadunidense passou. 

Ele afirma que, nos EUA, essa fase: 

 

Foi um período em que reportagens de jornalistas norte-americanos 
atacavam integrantes do governo e do Congresso, mas de forma igual 
revelavam crimes econômicos envolvendo executivos e empresas famosas, 
injustiças contra miseráveis, desrespeitos ao direito de imigrantes e outros 
problemas sociais graves (NASCIMENTO, 2010, pág. 104). 
 

Ainda, ele coloca que, no Brasil, essas reportagens também existiram, mas 

na esteira do que chama de jornalismo sobre investigações, que vem a ser uma 

tendência da imprensa de uma maneira geral e não de um jornal, isoladamente. 

Buscando elucidar o conceito e o contexto do Jornalismo Investigativo 

praticado no Brasil, Sequeira (2005) traz bons esclarecimentos acerca desse tipo de 

jornalismo. Em primeiro lugar, a autora diz que o jornalismo investigativo deve ser 

visto como prestador de serviços à sociedade, e que essa seria uma das 

características que o separa de outras categorias jornalísticas. Segundo ela, 

também, o jornalismo passa a ser deveras Investigativo quando o repórter utiliza 

técnicas que não fazem parte das rotinas das redações para a construção de uma 

matéria, ou quando torna públicos “acontecimentos que grupos de poder querem 

esconder da sociedade” (2005, pág. 62). Essa visão da autora vai de encontro ao 
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que Hunter et al. expõem, quando afirmam que tal categoria é definida por explicitar 

ao público algo que alguém ou que as circunstâncias não deixam revelar. 

Sequeira (2005) também caracteriza os passos básicos que os jornalistas 

investigativos brasileiros seguem na construção de suas matérias. Depois de 

diversas entrevistas com profissionais experientes no campo, a autora reúne sete 

etapas que estão presentes na rotina desses repórteres. Para ela: 

 

A busca de um novo tema, o estudo de viabilidade do tema, o estudo 
aprofundado do assunto em questão pelo repórter, a criação de um projeto 
de trabalho, a fase de apuração (documental e com fontes) e cruzamento de 
informações, a redação e a edição/publicação (SEQUEIRA, 2005, p. 154) 
 

constituem os eixos principais de trabalho dos jornalistas investigativos. Apesar 

dessa categorização, a autora salienta que cada profissional tem seu método de 

trabalho e cada pauta é única, não sendo possível considerar essas etapas como 

um modelo fechado, mas sim como um padrão percebido através das entrevistas 

realizadas. 

Ainda segundo a autora, citando as declarações de um de seus 

entrevistados, o jornalista investigativo Percival de Souza, é o trabalho que uma 

reportagem investigativa demanda que a diferencia de outros tipos, visto que é 

necessário o uso de técnicas e metodologias próprias do jornalista que a apura para 

que esta se concretize. Segundo Percival, “Ele [o jornalista investigativo] precisa 

batalhar pela informação, descobrir quem pode desvendar algum fato que está 

sendo escondido da sociedade e, para isso, usar uma metodologia especial” (DE 

SOUZA apud. SEQUEIRA, 2005, pág. 63)2. 

Outra característica do Jornalismo Investigativo é a função social, inerente 

ao jornalismo, que este deve cumprir na sociedade. Esse quesito, segundo Rubens 

Valente, outro jornalista entrevistado por Sequeira (2005), não está sendo cumprido 

pelo jornalismo investigativo que é praticado no Brasil. Segundo Valente, isso ocorre 

porque as instituições brasileiras, em grande parte, não corrigem os erros que são 

investigados e trazidos a público pelos profissionais. Nesse âmbito, a autora traz um 

importante fator que pode ter acarretado o não-cumprimento do papel social do 

jornalismo investigativo no Brasil: a crise financeira que se abrigou em vários dos 

mais importantes veículos da imprensa do país. Uma medida, tomada pelo jornal 

                                                           
2 SEQUEIRA, Cleofe Monteiro de. Jornalismo investigativo: o fato por trás da notíci a. São Paulo: 
Summus, 2005. 
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Folha de São Paulo, que teve grande influência no processo da crise do jornalismo 

no país é o conhecido Projeto Folha. 

Esse Projeto, considerado por Sequeira (2005) como um fator determinante 

para o fim do Jornalismo Investigativo nos jornais diários do país, segundo o Manual 

de Redação do jornal, se constituiu em um projeto editorial que visava produzir um 

jornalismo “crítico, modernizante, pluralista e apartidário” (p. 44). Para os jornalistas 

entrevistados pela autora, vários erros foram cometidos no processo em busca 

desse objetivo. Antônio Carlos Fon defende, por exemplo, que o jornalista, através 

dessas políticas implementadas na redação da Folha foi transformado em um 

“anotador de dados” (p. 45). Ainda para o repórter, a partir das mudanças, o jornal 

passou muito mais a “desinformar do que informar” (p. 46), visto que as reportagens 

ganharam uma espécie de molde comum, com espaço limitado, o que fez com que 

as informações chegassem ao leitor como fragmentos e não em forma de um todo. 

Mas além das mudanças na prática jornalística, resultantes da implantação 

do Projeto Folha, houve também uma demissão em massa, totalizando 474 

jornalistas dispensados em um período de menos de três anos, média de um a cada 

dois dias. Nesse processo, jornalistas mais experientes foram substituídos pelos 

novatos, na tentativa de criar uma nova cultura na redação, segundo Otavio Frias 

Filho, à época, secretário do Conselho Editorial da Folha. A situação também 

resultou em um afastamento das equipes de trabalho, que causou uma espécie de 

fragmentação do fazer jornalístico, segundo Sequeira (2005). 

Resumindo, o Projeto Folha veio a ser uma padronização do processo de 

produção de notícias, que atingiu, pouco a pouco, os principais veículos do país, 

fazendo com que a informação fosse menos importante, na visão dos empresários e 

coordenadores de rotinas produtivas, do que a informação, que deveria ser a base 

do trabalho jornalístico desenvolvido nas redações. Após a implantação do Projeto, 

os jornalistas investigativos não foram mais designados por esse termo, e já não há 

mais essa distinção entre os profissionais. Segundo Frias Filho, são “profissionais 

voltados frequentemente para as pautas de jornalismo investigativo”. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o jornalismo foi subordinado, dentro da cultura corporativa, aos 

interesses financeiros e de mercado dos proprietários das empresas jornalísticas. 

Essa mudança na denominação dos profissionais, para Fortes (2005), 

parece fazer sentido, visto que não há mais a possibilidade de um jornalista dedicar-

se exclusivamente ao jornalismo investigativo, por vários fatores. Primeiramente, 
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porque as redações deixaram de possuir o corpo editorial de antes. Também, há 

muitas pressões políticas em torno do trabalho dos profissionais do jornalismo. E, 

por último, entre os motivos trazidos pelo autor, o que ele chama de indústria de 

ações judiciais, que apenas esperam por um deslize dos profissionais para ajuizar 

questões, encontrando respaldo no Poder Judiciário que, normalmente, é indisposta 

com setores da imprensa, principalmente em âmbito estatal, como destaca o autor. 

Também se pode destacar as inovações tecnológicas como fator importante 

para a crise em que o jornalismo mergulhou. A substituição da máquina de escrever 

pelos computadores, por exemplo, trouxe consigo a necessidade de adequação dos 

jornalistas a novas rotinas e de aprendizado com relação ao novo meio de trabalho. 

Além disso, como comentam Fortes (2005) e Sequeira (2005), a criação de bancos 

de dados, os quais reúnem informações importantes para os repórteres, e o uso da 

internet, que teve rápida ascensão, foram determinantes para essa guinada do 

jornalismo como um todo. A internet trouxe rapidez às pesquisas, que antes eram 

feitas em livros ou arquivos de órgãos públicos ou do próprio jornal. Uma informação 

simples, que antes demandava muito tempo e paciência, agora pode ser 

conquistada em um clique. Já os bancos de dados informatizados aumentaram a 

capacidade analítica dos jornalistas que, ao ter acesso a estatísticas atualizadas 

aumentaram seu “poder de fogo”, conforme Fortes. 

No entanto, com esses avanços, o número de jornalistas necessários em 

uma redação, aos olhos do empresariado, diminuiu, pois agora mais matérias 

podem ser produzidas por apenas um jornalista em um curto espaço de tempo. Isso 

acarretou na substituição do trabalho do jornalista pelo dos computadores e, 

consequentemente, em demissões. Sem gente suficiente para produzir conteúdo de 

qualidade, o jornalismo entrou em uma espécie de recessão, que afeta diretamente 

a investigação jornalística, visto que os recursos destinados para a construção de 

matérias investigativas diminuíram – ou foram extintos – e os repórteres não 

conseguem mais realizar seu trabalho. 

Sobre isso, Sequeira (2005) afirma que: 
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Se, por um lado, o repórter contou com o auxílio das novas tecnologias para 
tornar seu trabalho mais fácil, por outro, vivenciou, com toda a força, a crise 
econômica que se abateu na mídia, que tem obrigado os profissionais a 
trabalhar em redações com equipes cada vez mais reduzidas e a contar 
com pouco espaço para publicar suas matérias, tornando as reportagens 
investigativas cada vez mais raras nas páginas dos jornais de hoje 
(SEQUEIRA, 2005, págs. 158-159). 
 

E ressalta que, apesar de a crise ser também financeira, não é só pelo custo 

de uma reportagem que o jornalismo investigativo não está mais sendo praticado 

como outrora. Com repórteres investigativos deslocados para o fechamento dos 

jornais diários, é cada vez menor a chance de que algum profissional seja designado 

para a cobertura exaustiva de uma pauta, pois o jornal corre o risco de não fechar no 

prazo estipulado pela direção. 

Outra faceta da crise se dá a partir do momento em que as investigações 

jornalísticas passam a se basear em investigações oficiais. Segundo Nascimento 

(2010), ambas investigações – jornalísticas e oficiais – são importantes para a 

transparência de instituições e denúncia de problemas sociais, o que constitui o 

papel social do jornalismo. Caso uma das duas não esteja sendo feita, no caso, a 

jornalística, esse aspecto é anulado, o que, segundo o autor, “é ruim para a 

imprensa e terrível para a sociedade” (pág. 105). 

Também Sequeira (2005) comenta a respeito do que ela chama de visão 

romântica do jornalismo, de que este seria uma espécie de “guardião da sociedade” 

(pág. 189), substituindo as investigações oficiais – polícia, promotoria, poder 

judiciário. A importância de ambos caminharem juntos quando se trata de 

investigações é, segundo ela, que o jornalismo apura o trabalho realizado pelas 

outras áreas, sempre dentro de posturas éticas. 

Como ponderado no início, o jornalismo é questionável e, conforme as 

discussões trazidas ao longo do capítulo, é possível perceber que esse campo e, 

consequentemente, o da investigação jornalística no Brasil, passou por drásticas 

transformações ao longo de sua história, o que trouxe amadurecimento para a 

profissão, mas também demandou adequações por parte dos profissionais. Desafios 

surgem diariamente nas redações, e os jornalistas investigativos buscam, dentro do 

quadro que se apresenta atualmente, oferecer o melhor em termos de conteúdo 

para os seus leitores e espectadores. Tarefa essa que nem sempre é fácil, mas que 

pode ser – e é – encarada com a seriedade necessária, pelo menos pelos 

profissionais. 
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A informação jornalística, atualmente, vem depois dos interesses 

empresariais, o que ajudou a instaurar a crise, mas também mantém o jornalismo 

vivo pois, todos sabemos, é necessário financiamento para que os jornais possam 

continuar a fazer o seu trabalho. Com isso, investigações jornalísticas foram sendo 

cada vez menos comuns nos jornais diários, e quem ainda consegue trabalhar com 

esse aspecto do jornalismo é visto com um certo glamour pelos outros profissionais. 

No entanto, não se pode esquecer que todos são jornalistas, e que 

informações estão cada vez mais disponíveis atualmente, não sendo mais 

obrigatória a mediação de um jornalista para que esta seja acessada. Ainda assim, 

informação de qualidade e, no caso do jornalismo investigativo, boas descobertas só 

podem ser oferecidas por bons profissionais e isso precisa ser observado, mesmo 

em tempos de crise. Não sabemos quanto tempo ela irá durar, talvez não seja uma 

crise e sim a nova realidade do jornalismo brasileiro, mas que já foi devastadora 

para profissionais e redações, principalmente no âmbito do jornalismo investigativo, 

isso foi. Resta a nós pensar o futuro e encontrar alternativas para que a boa 

investigação jornalística não se perca.  

 

3.2 Critérios de Noticiabilidade 

 

Os critérios de noticiabilidade norteiam o jornalismo, no sentido de que são 

eles que auxiliam os jornalistas a selecionar quais acontecimentos serão 

transformados em notícia. Eles funcionam como referências que conduzem a 

construção e seleção da notícia, conforme a divisão de Traquina (2008). Esses 

valores-notícia, como também são chamados os critérios de noticiabilidade, mudam 

de nomenclatura de uma época para outra, mas funcionam em um mesmo sentido. 

São eles, também, que garantem o “padrão” das notícias que os diversos veículos 

produzem, quando se pensa na estrutura das notícias. 

Para Traquina (2008), as notícias possuem algumas características que são 

imutáveis, e permeiam todas as épocas. Essas características ele chama de 

qualidades duradouras, e consistem no extraordinário, no insólito, no atual, na figura 

proeminente, no ilegal, nas guerras, na calamidade e na morte. Segundo ele, 

mesmo antes da constituição da imprensa, ainda na época das folhas-volantes, que 

tratavam de um assunto ou personagem, esses critérios eram seguidos e, até hoje, 

fazem parte das rotinas jornalísticas nas redações ao redor do mundo. 



39 
 

Vários estudiosos e pesquisadores estabeleceram os critérios que, em sua 

visão, delineiam o trabalho dos jornalistas. Para Galtung e Ruge (1965/1993), 

conforme Traquina (2008), esses critérios são: frequência, amplitude, clareza ou 

falta de ambiguidade, significância, consonância, inesperado, continuidade, 

composição, referência a nações de elite, referência a pessoas de elite (ou 

proeminência do autor do acontecimento), personalização e negatividade (quanto 

mais negativa for uma história, mais valor-notícia ela tem). Outros autores que 

propõem sua concepção de valores-notícia, segundo Traquina (2008), são Ericson, 

Baranek e Chan (1987). Para o trio de estudiosos, os acontecimentos são 

reconhecidos como notícia através dos critérios de simplificação, dramatização, 

personalização, continuidade, consonância, do inesperado e da infração. 

Traquina (2008) faz também uma tipificação dos acontecimentos, com base 

em estudos feitos por outros autores. Com base na pesquisa realizada pela 

socióloga Gaye Tuchman (1978), os acontecimentos podem ser mega-

acontecimentos, os quais são não-programados e totalmente imprevistos; 

acontecimentos noticiosos localizados; acontecimentos noticiosos em continuação; 

ou acontecimentos noticiosos em desenvolvimento. Ele usa ainda outros autores 

para falar sobre os tipos de acontecimento, como os acontecimentos de rotina, os 

acidentes e os escândalos de acordo com Molotch e Lester; e os acontecimentos 

mediáticos, conforme Dayan e Katz (1992). 

Mas o autor também expõe seus próprios valores-notícia que, conforme ele, 

dividem-se em valores-notícia de seleção e valores-notícia de construção. Essa 

divisão é feita conforme teoria estabelecida por Mauro Wolf (1987), sendo que os 

primeiros auxiliam na escolha de um acontecimento para se transformar em notícia e 

os segundos são os guias da construção do texto que fará do acontecimento uma 

notícia. Ele separa ainda os critérios de seleção em substantivos e contextuais, 

sendo os primeiros ligados aos acontecimentos e os últimos ao processo de 

produção das notícias. 

Os critérios de noticiabilidade de seleção substantivos são a morte, a 

notoriedade, a proximidade, a relevância, a novidade, o tempo, a notabilidade, o 

inesperado, o conflito ou controvérsia, a infração e o escândalo. Para o autor, “onde 

há morte, há jornalistas” (2008, pág. 79), e isso justifica o fato de os jornais diários 

estarem repletos de notícias sobre ela. O segundo critério de noticiabilidade é o da 

notoriedade, e diz respeito à importância que o ator central do acontecimento tem 
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perante a sociedade. A proximidade, terceiro critério, pode dizer respeito tanto a 

fatores geográficos quanto culturais. A relevância se estabelece com relação ao 

impacto que os acontecimentos têm na vida das pessoas. A novidade aparece como 

uma das questões centrais, pois “o que há de novo” sempre importa. O tempo se 

caracteriza como valor-notícia de duas maneiras: como atualidade, podendo servir 

como ligação entre dois assuntos (newspeg); e como efeméride, quando a newspeg 

é o próprio tempo, ou seja, uma notícia que foi publicada há um, dois ou vários anos 

naquele mesmo dia volta à tona por ser “aniversário” da publicação. 

A notabilidade diz respeito à tangibilidade do acontecimento. Walter 

Lippmann explica esse conceito dizendo que  

 

(...) uma greve operária pode ser facilmente agarrada como notícia porque é 
tangível, enquanto as condições de trabalho dos trabalhadores, por 
exemplo, a monotonia do trabalho, a raiva do contra-mestre, dificilmente 
serão notícia, porque são pouco tangíveis. (LIPPMANN apud TRAQUINA, 
2008. Pág. 82).3 
 

Traquina (2008) levanta a discussão sobre a ênfase que o jornalismo dá 

para a cobertura de acontecimentos e não de problemáticas, e afirma que isso se dá 

pelo ritmo de trabalho ao qual os jornalistas estão acostumados. Segundo ele: 

 

A ‘invisibilidade’ dos processos e das problemáticas exige poder de 
resposta por parte do campo jornalístico, exige meios para fazer a cobertura 
de algo não-definido no espaço nem no tempo, exige tempo para elaborar a 
cobertura e, ironicamente, o subterfúgio do tempo (...) para os ligar à 
atualidade (TRAQUINA apud TRAQUINA, 2008, pág. 83)4 

 
A notabilidade pode ser percebida de algumas maneiras, como a quantidade 

de pessoas que o acontecimento envolve, sendo que quantas mais envolvidas, 

maior a sua notabilidade; a inversão, ou o contrário do que seria normal, como “o 

homem que morde o cão e não o cão que morde o homem” (pág. 83); o insólito, ou 

seja, aquilo que foge à regra, como “o bandido que vem entregar o carro roubado; o 

banhista que estende a toalha e encontra um moribundo; os bombeiros que apagam 

o fogo com leite, etc.” (idem); a falha, seja por defeito ou por insuficiência – como os 

acidentes, por exemplo; e o excesso ou a escassez, que funcionam baseados em 

um padrão. 

                                                           
3 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. V. 2.  Florianópolis: Insular, 2008. 
4 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. V. 2.  Florianópolis: Insular, 2008. 
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O inesperado também se consolida como um critério importante visto ser 

caracterizado como algo que rompe com a rotina das redações, por exemplo, os 

mega-acontecimentos descritos anteriormente. O conflito ou controvérsia pode ser 

resumido como a presença da violência, seja ela física ou simbólica, sendo 

interessante destacar que a física garante mais noticiabilidade que a simbólica, pois 

simboliza mais fortemente a quebra do normal. A infração está relacionada com a 

violência, no sentido de que pode ser tomada como violação ou transgressão das 

regras, sendo o crime o mais importante e mais notável dos acontecimentos nesse 

âmbito. Segundo Traquina (2008), o crime é tratado como rotina, sendo que: 

 

A cobertura mais pormenorizada de certas circunstâncias dramáticas de um 
crime resulta e sobressai do pano de fundo deste tratamento rotinizado do 
crime. O que confere especial atenção às ‘estórias’ de crimes é a mesma 
estrutura de “valores-notícia” que se aplica a outras áreas noticiosas: um 
crime mais violento, com um maior número de vítimas, equivale a maior 
noticiabilidade para esse crime. Qualquer crime pode ficar com mais valor-
notícia se a violência lhe estiver associada (TRAQUINA, 2008, pág. 85). 
 

Como último valor-notícia de seleção tem-se o escândalo, o qual está 

relacionado também com a infração. O autor cita o caso Watergate, para afirmar que 

essa situação corresponde ao “jornalismo cão-de-guarda”. 

Todos esses critérios, segundo Traquina (2008), além de ter função na 

prática da atividade jornalística, também servem para delimitar algumas condutas 

sociais. Conforme os estudos de Hall, esses valores funcionam como um “mapa 

cultural”, sem o qual os jornalistas não estão capacitados a levar ao seu público o 

que realmente é importante ou relevante. Ainda segundo Hall, os valores são como 

uma “estrutura de primeiro plano”, que atuaria em conjunto com uma “estrutura 

profunda” que, além disso, limita o que é “normal” e o que é “desvio”, o que é 

“legítimo” do que é “ilegítimo”. 

Traquina (2008) também cita estudos de Daniel Hallin (1986), que divide o 

mundo do jornalista em três esferas distintas: a esfera do consenso, a esfera da 

controvérsia e a esfera do desvio. Na esfera de consenso estão contidos os valores 

da pátria, da maternidade, da liberdade, ou seja, os valores comuns e amplamente 

aceitos pela sociedade. Essa seria a mais conservadora das esferas, visto que nela 

os jornalistas devem atuar para proteger esses pressupostos. Já a esfera da 

controvérsia, que seria a região afora a da esfera do consenso, seria o lugar onde a 

objetividade é o que conduz a prática do jornalismo, e onde as questões relevantes 
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são apresentadas sem que o jornalista “tome partido” de algum dos lados. Por 

último, a esfera do desvio seria onde a neutralidade entra em declínio e aqueles que 

extrapolam ou transgridem os valores consensuais são expostos e condenados pelo 

jornalismo. 

Já os critérios de noticiabilidade de seleção contextuais segundo Traquina 

(2008) são a disponibilidade, o equilíbrio, a visualidade, a concorrência e o dia 

noticioso. A disponibilidade tem a ver com a cobertura do acontecimento, se ela é 

fácil ou não de ser realizada, quanto custaria à empresa, se justifica o investimento. 

Visto não ser possível cobrir tudo o que acontece e que os recursos das empresas 

são cada vez mais limitados, esse valor-notícia ganha importância na seleção dos 

acontecimentos. O equilíbrio tem a ver com o número de notícias que foi publicada 

sobre um assunto num determinado espaço de tempo, sendo que o que foi dado há 

“pouco tempo” perde importância. A visualidade é outro fator deveras importante, 

pois diz respeito aos elementos visuais contidos em um acontecimento e em como 

eles poderão ser explorados durante a pauta. Quanto mais material imagético (fotos, 

vídeos, infográficos, etc.) um acontecimento trouxer consigo, mais valor-notícia ele 

terá. 

A concorrência é outro critério, que resume-se a busca pelo “furo”, a 

“exclusiva”, ou por ter algo que a outra empresa não tem. Quanto mais exclusivo for 

um assunto, maior será o seu valor-notícia, e mais isso será valorizado pela 

empresa detentora. Bourdieu (1997) traduz essa busca incessante da seguinte 

maneira: 

 

Para ser o primeiro a ver alguma coisa, o jornalista está mais ou menos 
disposto a tudo e, como os jornalistas se copiam mutuamente, cada um 
deles para ultrapassar os outros, para fazer primeiro que os outros, ou para 
fazer de modo diferente dos outros, acabam por fazer todos a mesma coisa” 
(BOURDIEU apud TRAQUINA, 2008, pág. 90).5 
 

Ainda, como último critério, Traquina (2008) destaca o dia noticioso, ou seja, 

os acontecimentos “competem” com outros acontecimentos. Ele explica que há dias 

ou períodos do ano que possuem poucos acontecimentos com valor-notícia, o que 

faz com que outros de menor peso entrem em pauta mesmo sem ter grande 

importância. 

                                                           
5 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. V. 2.  Florianópolis: Insular, 2008. 
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Como critérios de noticiabilidade de construção Traquina (2008) aponta a 

simplificação, a amplificação, a relevância, a personalização, a dramatização e a 

consonância. A simplificação está relacionada com a facilidade de compreensão da 

notícia, da falta de ambiguidadedaquele acontecimento. Segundo o autor, “os 

jornalistas têm obrigação de escrever de uma forma fácil de compreender” (pág. 91). 

A amplificação sugere que quanto mais abrangente for o acontecimento, mais 

notada será a notícia decorrente dele. Como exemplo, ele utiliza as expressões 

“Brasil chora a morte de Senna” e “América chora a morte de Nixon” (idem), 

generalizações que ampliam um acontecimento. 

A relevância é o critério que dá sentido ao acontecimento. Quanto mais 

relevante se torna um acontecimento para a vida das pessoas, mais a notícia 

decorrente desse acontecimento será notada por elas. Nesse sentido, cabe ao 

jornalista demonstrar a relevância de tal assunto para o seu público. A 

personalização se traduz em valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento, pois 

“pessoas se interessam por outras pessoas” (TRAQUINA, 2008, pág. 92), e isso 

torna maior a possibilidade de uma notícia ser notada devido ao acontecimento ser 

mais facilmente caracterizado em positivo ou negativo. A dramatização consiste em 

salientar os aspectos emocionais de um acontecimento. Finalizando os critérios 

estabelecidos por Traquina (2008), a consonância insere a notícia em um universo já 

conhecido do leitor, numa narrativa que já tenha sido iniciada, o que confere maior 

notabilidade à publicação. 

Embora tenha construído seus valores-notícia, Traquina (2008) salienta 

alguns pontos acerca da cultura jornalística e do uso destes na prática do jornalismo. 

A primeira ressalva que ele insere é com relação às políticas editoriais, que variam 

de empresa para empresa e que influenciam diretamente o processo de constituição 

das notícias. Segundo ele: 

 

A política editorial influencia a disposição dos recursos da organização e a 
própria existência de espaços específicos dentro do produto jornalístico 
através da sua política de suplementos e sobretudo de rubricas. A criação 
de espaços regulares, como suplementos e rubricas/seções, tem 
consequências diretas sobre o produto jornalístico de uma empresa porque 
a existência de espaços específicos sobre certos assuntos ou temas 
estimula mais notícias sobre esses assuntos ou temas, porque tais espaços 
precisam ser preenchidos (TRAQUINA, 2008, pág. 93). 
 

Outro aspecto salientado por Traquina (2008) é a relação do jornalista com 

suas fontes, o que muitas vezes pode distorcer a percepção do jornalista acerca do 
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valor-notícia de um acontecimento caso ambos tornem-se muito próximos. Ainda 

outro aspecto é o da produtividade nas redações, o que faz com que se torne mais 

barato buscar notícias prontas do que produzi-las no âmbito da própria organização, 

obrigando os jornalistas a fazerem a “promoção” das notícias em vez de sua 

“produção”. Como último fator relacionado aos critérios de noticiabilidade, o autor 

ressalta que a direção (ou os proprietários) da empresa jornalística também tem 

peso nos valores-notícia, e por razões, na maior parte das vezes, pessoais, acaba 

dando ênfase ou prioridade demasiada a determinado acontecimento ou tema. 
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4 Percurso Metodológico 

 

Com base nos estudos de Laurence Bardin (1977), e nas etapas da análise 

propostas pela autora, foram tomadas como metodologia no âmbito desse trabalho 

as etapas da pré-análise, exploração do material, codificação, categorização, 

inferência e tratamento dos dados codificados. Na etapa da pré-análise, realiza-se a 

organização do material buscando montar um esquema que possa ser utilizado nas 

fases subsequentes. É também nessa fase que se compõe o corpus da análise, 

através da escolha dos documentos a serem analisados. 

Essa composição do corpus segue algumas regras, conforme Bardin (1977), 

que são a regra da exaustividade, a regra da representatividade, a regra da 

homogeneidade e a regra da pertinência. Buscando cumprir o disposto na regra da 

exaustividade, foi definido o intervalo entre o dia 04 de abril de 2014, quando o 

menino Bernardo supostamente desapareceu em Três Passos, e o dia 15 de maio 

de 2014, dia em que o Ministério Público aceitou a denúncia contra os réus 

conforme o inquérito enviado pela Polícia Civil como período de análise. No entanto, 

as matérias sobre o caso começaram a ser publicadas um dia depois de o corpo do 

garoto ser encontrado, em 15 de abril de 2014. Também, buscando não deixar de 

fora da análise a repercussão que o aceite, por parte do MP, da denúncia contra os 

acusados do crime, estendeu-se a pesquisa até o dia 16 de maio de 2014, um dia 

depois da entrevista coletiva realizada em Três Passos para comunicar a decisão do 

Ministério. 

A regra da representatividade cumpre-se pela escolha de dois dos jornais de 

maior circulação no estado do Rio Grande do Sul (Zero Hora e Correio do Povo), os 

quais, devido a sua abrangência, representam a imprensa de uma maneira geral, 

sendo constituintes de material suficiente para a análise do posicionamento desta 

perante os fatos. Segundo o Instituto Verificador de Circulação do Brasil (IVC)¹, em 

julho de 2013 a circulação de Zero Hora foi de 184.304 exemplares, e, um ano 

depois, em julho de 2014, esse número atingiu 170.786 exemplares, o que fez com 

que ZH mantivesse o posto de jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul. Já o 

Correio do Povo, em julho de 2013, teve circulação de 138.051 exemplares e, em 

julho de 2014, de 123.393 exemplares, sendo o terceiro em número de circulação no 

estado. O segundo lugar pertence ao Diário Gaúcho, com 162.771 e 144.198, em 
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julho de 2013 e 2014, respectivamente. No entanto, por pertencer ao mesmo grupo 

editorial de Zero Hora, o Diário Gaúcho não pertenceu ao corpus analisado. 

Ainda, com relação à regra da homogeneidade, conforme disposto por 

Bardin (1977), foram tomadas como corpus matérias que tivessem relação direta 

com o caso e que se apresentassem ao público como investigativas, ou que fossem 

fruto do trabalho de repórteres sabidamente envolvidos em coberturas de temas 

relacionados à investigação. Por último, a regra da pertinência também está contida 

no corpus no sentido de que os documentos coletados dispõem-se a informar o 

público e estiveram encartados em dois dos maiores jornais do estado à época do 

fato. 

Após a coleta dos materiais, procedeu-se à exploração e análise das 

matérias selecionadas com base nos 51 indicadores de 10 categorias criados para 

esse fim a partir do referencial teórico composto por Sequeira (2005), Fortes (2005), 

Nascimento (2010) e Hunter et al. conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1– Indicadores e categor ias cr iados para anál ise do corpus 
Jornalismo Investigativo 
Categorias Indicadores 
Apuração do 
Tema 

1 Pesquisa em fontes abertas da internet 
2 Documentos oficiais fornecidos por cartórios 
3 Conversas com pessoas próximas ao fato/investigado 

Recursos 
Adicionais de 
Checagem 

4 Filmagens com câmera oculta 
5 Fotos feitas com câmera oculta 
6 Gravação de áudio com dispositivo oculto 
7 Idas casuais a locais frequentados pelos investigados ou ao local 

do fato 
8 Busca detalhes da vida ou da rotina do investigado/das pessoas 

ligadas ao fato 
Natureza das 
Fontes 

9 Fontes abertas 
10 Entrevista com outras pessoas ligadas ao caso 
11 Entrevista com Especialistas 
12 Entrevista com Advogados 
13 Fontes oficiais 
14 Fontes próximas ao fato/investigado que possuem informações 

detalhadas 
Redação 15 Detalhamento de informações já públicas 

16 Usa dados exclusivos 
17 Infográficos com dados exclusivos 
18 Infográficos com resumo de informações 
19 Vocabulário que explica termos técnicos 
20 Utiliza fotos obtidas pela internet através de pesquisa do repórter 

em redes sociais e sites de busca 
Publicação 21 Fotos exclusivas na capa que chamam atenção ao caso 

22 Fotos exclusivas inseridas na matéria 
23 Uma página de jornal ou até mais dedicadas à história 
24 Publicação de suítes da matéria 
25 Figura como Reportagem Especial 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
 

1. Pesquisa em fontes abertas da internet: A busca por um tema para 

reportagem investigativa passa pela pesquisa exploratória do repórter, 

e um dos primeiros passos deve ser a pesquisa nas fontes abertas da 

internet.  

2. Documentos oficiais fornecidos por cartórios: Atestados de óbito, 

escrituras de imóveis e outros documentos que podem auxiliar nas 

investigações preliminares estão disponíveis em cartório e podem ser 

solicitadas por qualquer cidadão. Em reportagens investigativas, vêm a 

ser elementos ou provas interessantes. 

3. Conversas com pessoas próximas ao fato/investigado: Assim como as 

fontes abertas, as fontes humanas têm muitas informações para 

oferecer e, muitas vezes, a ideia para uma grande reportagem 

investigativa pode surgir de uma conversa informal com alguém que 

Jornalismo sobre Investigações 
Apuração do 
Tema 

26 Uso de resultados de laudos periciais anexos ao inquérito como 
forma de embasar a matéria 

27 Declarações do delegado ou investigador do fato para angariar 
maiores informações 

Recursos 
Adicionais de 
Checagem 

28 Uso de documentos que fazem parte ou que originaram o 
inquérito/investigação 

29 Utilização de documentos já obtidos como prova das declarações 
30 Áudios cedidos pelas autoridades 
31 Vídeos fornecidos pelas fontes oficiais para ilustrar a matéria 
32 Fotos fornecidas por fontes oficiais 

Natureza das 
Fontes 

33 Utiliza fontes oficiais ligadas à investigação que se está reportando 
34 Declarações de Especialistas 
35 Declarações obtidas em coletivas 
36 Declarações dos advogados 
37 Declarações do MP 
38 Declarações de outros órgãos 
39 Declarações da Justiça 
40 Uso de fontes em off, geralmente citadas como “fontes ligadas à” 

(Justiça/Polícia/MP etc.) 
Redação 41 Uso de aspas oficiais é recorrente 

42 Infográficos com fatos novos 
43 Infográficos com resumo de informações 
44 Fotos usadas são do inquérito ao qual o fato/investigado estão 

ligados ou estão disponíveis na internet 
45 Uso de trechos dos documentos para ilustrar a matéria 
46 Informações esgotadas e repetidas a cada nova matéria 

Publicação 47 Fotos de agência/imprensa 
48 Fotos exclusivas cedidas por fontes oficiais 
49 Chamadas na capa com fotos não exclusivas 
50 Figura como reportagem especial 
51 Espaço nas páginas internas é semelhante ao de outras matérias 
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tenha presenciado o fato ou esteja sendo afetado por ou diretamente 

ligado ao acontecimento. 

4. Filmagens com câmera oculta: uma das práticas de jornalismo 

investigativo que causa controvérsias entre autores e jornalistas, mas 

que pode trazer descobertas importantes mesmo possuindo viés ético 

duvidoso na opinião de alguns profissionais e teóricos do campo. 

5. Fotos feitas com câmera oculta: incorre na mesma situação do item 4, 

sendo amplamente discutida e, por vezes, fortemente rejeitada pelos 

profissionais e teóricos, mas que pode ser útil e, para alguns 

jornalistas, é um meio possível de se obter informações privilegiadas 

facilmente. 

6. Gravação de áudio com dispositivo oculto: ainda dentro das premissas 

éticas do jornalismo, mais uma ferramenta aceita por alguns jornalistas 

e repudiada por outros. Pode revelar conversas importantes mas 

secretas, além de informações que estavam sendo escondidas do 

público. 

7. Idas casuais a locais frequentados pelo investigado ou ao local do fato: 

funcionam para descobrir se há algo além daquilo que já foi exposto ao 

jornalista, trabalhando com o “fator surpresa” da parte daqueles que 

estão nesses locais. 

8. Busca detalhes da vida ou da rotina do investigado/das pessoas 

envolvidas no fato: procura esmiuçar o máximo possível os 

comportamentos regulares daqueles envolvidos no acontecimento que 

origina a investigação, no intuito de descobrir provas ou indícios 

relevantes que possam ser ofertados com exclusividade aos leitores. 

9. Fontes abertas: as fontes abertas têm papel muito importante nas 

investigações pois, através delas, é possível descobrir uma série de 

acontecimentos que podem levar a provas inesperadas ou, ao 

contrário, descobrir provas que levem ao esclarecimento dos 

acontecimentos da situação investigada. 

10. Entrevista com outras pessoas ligadas ao caso: a entrevista ainda é o 

ponto forte do jornalismo. Quando feita com pessoas certas, 

estrategicamente pensadas, no âmbito do fato que se está 

investigando, pode levar a descobertas importantes do caso. 
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11. Entrevista com especialistas: esse tipo de entrevistas é usado para 

sustentar descobertas feitas pelos jornalistas, ou para esclarecer 

detalhes que auxiliem no entendimento do caso. 

12. Entrevistas com advogados: esse tipo de conversas serve para expor o 

ponto de vista dos advogados ligados à investigação da polícia com 

relação ao trabalho e às descobertas do jornalista. 

13. Fontes oficiais: no caso do jornalismo investigativo, não são usadas 

como origem da matéria, e sim para maiores esclarecimentos acerca 

dos fatos encontrados através da pesquisa do próprio repórter. 

14. Fontes próximas ao fato/investigado que possuem informações 

detalhadas: buscando uma maior variedade de fontes e também 

conhecer diversos pontos de vista acerca do fato que está 

investigando, o repórter preocupa-se em encontrar fontes que não 

sejam as oficiais e relacionadas à investigação para delas conseguir 

declarações importantes e que possam elucidar melhor os 

acontecimentos que ele procura esclarecer. 

15. Detalhamento de informações já publicadas: mesmo que as 

informações não tenham caráter inédito, certos detalhamentos são 

importantes para que a compreensão do caso pelo leitor seja mais 

completa. 

16. Usa dados exclusivos: uma das principais características em se 

tratando de Jornalismo Investigativo é o uso de materiais exclusivos 

obtidos pelo repórter. 

17. Infográficos dados exclusivos: os infográficos servem para ilustrar as 

matérias quando não se tem (ou não se pode usar) fotos para esse fim. 

Também são utilizados como uma forma de preencher a página e 

chamar a atenção do leitor para informações mais detalhadas ou 

importantes. 

18. Infográficos com resumo de informações: assim como no item anterior, 

servem para ilustrar as matérias. No entanto, nesse caso, usam 

informações que já foram publicadas, como os passos dados pelos 

investigados no dia do fato ou alguns dias antes, resultados de exames 

e laudos periciais realizados no âmbito da investigação policial e etc. 
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19. Vocabulário que explica termos técnicos: é comum utilizar palavras do 

jargão policial ou jurídico quando se está trabalhando com jornalismo 

investigativo, no entanto, nem todas as pessoas estão aptas a 

compreender essas palavras. Por isso, é importante que os termos 

sejam explicados. 

20. Utiliza fotos obtidas pela internet através de pesquisa do repórter em 

redes sociais e sites de busca: as fotos utilizadas na matéria, seja em 

destaque ou seja ilustrativamente, provêm de pesquisas do repórter em 

sites de busca na internet ou em redes sociais em que os investigados 

estejam inseridos. 

21. Fotos exclusivas na capa que chamam atenção ao caso: quando o 

assunto é relevante, certamente estará na capa do jornal. Uma foto 

exclusiva publicada logo na primeira página com a qual o leitor tem 

contato credencia a matéria e o atrai até o local indicado para a leitura 

da reportagem. 

22. Fotos exclusivas inseridas na matéria: ainda o peso do exclusivo, em 

se tratando de jornalismo investigativo, prevalece. Ilustrar uma matéria 

com uma foto exclusiva dá corpo à reportagem e se torna um 

diferencial na composição do texto. 

23. Uma página de jornal ou até mais dedicadas à história: quanto mais 

relevante é o assunto e maior é a qualidade do material, mais espaço 

nas páginas internas a reportagem terá. 

24. Publicação de suítes da matéria: a publicação da continuação das 

investigações é importante para o repórter, que mesmo após a primeira 

reportagem encartada no jornal ainda possui muitas informações a 

serem publicadas, e também para o periódico, o qual acaba retendo os 

leitores que se interessem pelo assunto. 

25. Figura como reportagem especial: os temas de maior relevância 

estarão relacionados no jornal como reportagem especial, o que além 

de dar corpo à matéria também reconhece os esforços do jornalista, 

que trabalhou nela durante semanas ou até meses. 

26. Uso de resultados de laudos periciais anexos ao inquérito como forma 

de embasar a matéria: muitas vezes, os laudos e exames periciais 

realizados no âmbito da investigação são repassados ao repórter pela 
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própria autoridade policial e usados como pontapé inicial na confecção 

de uma matéria. 

27. Declarações do delegado ou investigador do fato para angariar maiores 

informações: no jornalismo sobre investigações, a palavra da 

autoridade policial é bastante significativa e ganha bastante espaço 

durante a confecção das matérias. Em alguns casos, o repórter busca 

mesmo embasamento para escrever a história que deseja contar. 

28. Uso de documentos que fazem parte ou que originaram o 

inquérito/investigação: como forma de comprovar as afirmações que 

deseja fazer, o repórter utiliza documentos cedidos pelas autoridades 

policiais como fonte de suas matérias. 

29. Utilização de documentos já obtidos como prova das declarações: para 

proteger-se de eventuais problemas jurídicos (contra si ou contra o 

jornal) o repórter busca documentos que comprovem que aquilo que 

ele está afirmando já foi confirmado por outros meios, normalmente 

investigações policiais e procedimentos delas derivados. 

30. Áudios cedidos pelas autoridades: o uso de grampos telefônicos, por 

exemplo, não é uma prática avalizada ao jornalismo. Assim, muitas 

vezes, para ilustrar a matéria, ele busca conseguir as provas 

constantes no inquérito policial a fim de trazer mais informações acerca 

do caso aos leitores. 

31. Vídeos fornecidos pelas fontes oficiais para ilustrar a matéria: as 

gravações com câmera oculta feitas pela polícia são permitidas no 

âmbito do jornalismo, mas, em se tratando do jornalismo sobre 

investigações, o qual é baseado em investigações feitas por terceiros, 

esse tipo de ferramenta não é utilizada, dando lugar aos vídeos que a 

autoridade policial porventura ceder ao repórter. 

32. Fotos fornecidas por fontes oficiais: ainda buscando ilustrar a matéria, 

o jornalista procura conseguir através da autoridade policial fotos, seja 

dos investigados, seja que comprovem a execução do fato, para incluir 

em sua reportagem. 

33. Utiliza fontes oficiais ligadas à investigação que se está reportando: as 

fontes oficiais tornam-se peças-chave no desenvolvimento de uma 
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matéria caracterizada como jornalismo sobre investigações, visto que 

são elas as mais capacitadas para esclarecimentos acerca do tema. 

34. Declarações de especialistas: na categoria de especialistas figuram 

advogados conceituados, professores universitários que trabalhem ou 

realizem pesquisas na área de que se quer tratar na matéria, 

profissionais reconhecidos pela sua atuação no ramo e etc. Suas 

declarações servem para dar corpo à matéria, servindo também como 

sustentação para as afirmações que virão a ser inseridas pelo repórter. 

35. Declarações obtidas em coletivas: as entrevistas coletivas com 

membros da polícia e do Ministério Público são recorrentes durante 

investigações de grande porte, pois, devido à repercussão dos casos, a 

demanda da imprensa também é alta. As declarações feitas pelos 

membros dessas entidades no âmbito das coletivas são muito usadas 

pelos jornalistas como novidades do caso. 

36. Declarações dos advogados: seja para defender seus clientes, seja 

para se pronunciar acerca das novidades sobre o caso e declarações 

dos investigadores, as entrevistas com advogados são frequentemente 

utilizadas na confecção das reportagens. 

37. Declarações do Ministério Público: em casos onde o Ministério Público 

está inserido nas investigações, as declarações do órgão também 

servem para compor as matérias produzidas pelos repórteres com 

base em investigações. 

38. Declarações de outros órgãos: entidades oficiais, ainda que não 

estejam diretamente ligadas à investigação, podem ser relacionadas na 

matéria e ter suas declarações publicadas como forma de ampliar o 

debate acerca do tema. 

39. Declarações da Justiça: se os envolvidos no fato já vinham sendo 

acusados de outros crimes ou tinham outros processos judiciais 

anteriores, as declarações da Justiça tornam-se relevantes e podem 

aparecer na confecção da reportagem. 

40. Uso de fontes em off, geralmente citadas como “fontes ligadas à” 

(Justiça/Polícia/MP etc.): muitas vezes o jornalista possui fontes 

exclusivas dentro de diversos órgãos, os quais podem vir a ser 

responsáveis pelas investigações. No entanto, geralmente, há um 
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acordo entre jornalista e fonte para que a identidade desses 

informantes não seja conhecida pelo público. Assim, as informações 

são repassadas ao repórter para serem utilizadas em suas matérias, 

desde que não se mencione quem as entregou a ele. 

41. Uso de aspas oficiais é recorrente: devido ao grande número de fontes 

ligadas a órgãos públicos que podem estar relacionados com as 

investigações, o uso das declarações dessas fontes é recorrente, 

sendo que também o volume dessas declarações é grande. 

42. Infográficos com fatos novos: na busca por ilustrar a matéria de 

maneira visualmente agradável, o jornalista procura fatos inéditos que 

possam ser organizados na forma de infográficos, contendo 

informações novas e relevantes para a compreensão do caso. 

43. Infográficos com resumo de informações: recurso usado como forma 

de ilustrar a matéria e também de relembrar o leitor dos passos já 

dados tanto na investigação quanto na cobertura desta pelo jornal. 

44. Fotos usadas são do inquérito ao qual o fato/investigado estão ligados 

ou estão disponíveis na internet: o uso de fotos retiradas da internet ou 

cedidas pelas autoridades policiais é recorrente nesse tipo de matéria, 

que trabalha com dados não exclusivos. 

45. Uso de trechos dos documentos para ilustrar a matéria: com os 

documentos cedidos pelas autoridades policiais em mãos, o repórter 

analisa os dados ali contidos e usa aqueles que julga mais importantes 

na confecção da matéria. 

46. Informações esgotadas e repetidas a cada nova matéria: por não 

contar com material exclusivo, as matérias acabam tornando-se 

repetitivas, sem fatos novos, com informações replicadas para a maior 

parte dos textos. 

47. Fotos de agência/cedidas por terceiros: as fotos que ilustram a matéria 

não são feitas pelos fotógrafos da empresa, e sim por profissionais de 

outros veículos, que vendem ou cedem as imagens para outros jornais. 

48. Fotos exclusivas: em alguns casos, as fotos utilizadas são de autoria 

dos profissionais contratados pela empresa, o que faz com que esse 

material seja exclusivo. 
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49. Chamadas na capa com fotos não exclusivas: mesmo que haja fotos 

como chamada de capa, essas fotos não são exclusivas do jornal, não 

tendo sido produzidas pelos profissionais da empresa. 

50. Figura como reportagem especial: apesar de as reportagens especiais 

serem na maior parte dos casos aquelas identificadas como 

pertencentes ao jornalismo investigativo, algumas matérias do 

jornalismo sobre investigações também acabam sendo classificadas 

nessa categoria, tendo lugar de destaque (normalmente aparecem nas 

primeiras páginas) no jornal. 

51. Espaço nas páginas internas é semelhante ao de outras matérias: 

diferentemente das matérias produzidas no âmbito do jornalismo 

investigativo, as matérias do jornalismo baseado em investigações não 

ganham tanto destaque nas páginas internas dos jornais, e seu espaço 

é parecido com aquele ofertado àquelas matérias feitas pelo chamado 

jornalismo diário. 

 

É importante notar que os indicadores criados para a análise das matérias 

aparecem em número muito semelhante, sendo 25 elementos que sugerem uso de 

técnicas de Jornalismo Investigativo e 26 de Jornalismo sobre Investigações, o que 

gera uma equidade na avaliação das características buscadas no âmbito da 

presente pesquisa. No entanto, o objetivo não é mensurar quantas matérias são 

baseadas em técnicas do jornalismo investigativo e quantas se baseiam no 

jornalismo sobre investigações. Buscamos, sim, perceber quantos elementos de 

cada conjunto estão presentes nas matérias, além de se e como essas escolhas do 

repórter influíram no produto final, a reportagem. 

Ainda, para a análise das 36 capas, foram delineados cinco indicadores 

conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2 -  Ind icadores ut i l izados para a anál ise das capas:  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Análise das Capas de Zero Hora e Correio do Povo 
1 Foto exclusiva 
2 Chamada textual para a matéria 
3 Chamada textual e foto 
4 Chamada textual e foto exclusiva 
5 Chamada textual e infográfico/montagem de fotos 
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1. Foto exclusiva: o uso de uma foto exclusiva apenas dá destaque para o 

caso, sem que haja um apelo maior para o caso. 

2. Chamada textual para a matéria: a chamada textual é uma técnica 

utilizada nas capas para dar certo destaque à matéria sem, no entanto, 

considerá-la a mais importante encartada no jornal daquele dia. 

3. Chamada textual com foto: combina dois elementos importantes, a 

imagem e o texto, sendo bastante comum nas capas de jornais, 

principalmente quando se trata de jornalismo investigativo ou de 

reportagens de grande repercussão. 

4. Chamada textual e foto exclusiva: pode ser considerado o maior 

destaque possível para uma matéria visto que, além da foto exclusiva 

que por si só já é um fator relevante, também possui o texto, que pode 

tanto ressaltar o que já foi expresso através da imagem como também 

apontar outros aspectos da reportagem que agucem a curiosidade do 

leitor e o impulsionem a lê-la. 

5. Chamada textual e infográfico/montagem de fotos: recurso utilizado 

quando se quer dar destaque a vários momentos da investigação ou 

caso que se está acompanhando. Além da foto, possui a chamada 

textual, que pode funcionar como legenda para o infográfico. 

 

Para Bardin (1977), “tratar o material é codificá-lo” (pág. 103). Assim, 

buscamos através da etapa de codificação do corpus transformar os dados contidos 

no material analisado em índices que auxiliem o trabalho na fase de inferência. A 

autora diz que “a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinentes do conteúdo” (BARDIN, 1977, pág. 

103-104). Na fase da categorização, é realizada a classificação dos elementos 

analisados, com base em critérios previamente delimitados. Com base nos 51 

critérios criados para a realização da análise, chega-se à fase da inferência, onde os 

dados obtidos através da análise servem como base para que se registrem algumas 

afirmações relacionadas ao corpus coletado. 

Após a reunião dos dados coletados e inferidos através das etapas 

anteriores da análise, é possível realizar o tratamento informático dos achados 

referentes ao corpus, criando estatísticas e representando graficamente os 
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resultados obtidos na análise. Os resultados obtidos e tratados, assim como as 

inferências realizadas nesse processo, são o objeto do próximo capítulo. 
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5 Jornalismo investigativo versus jornalismo sobre investigações: o Caso 

Bernardo em Zero Hora e Correio do Povo 

 

Dentro dos indicadores propostos, foram analisadas 135 matérias e notas 

além de 36 capas dos jornais, sendo 18 de cada um dos veículos. A análise mais 

aprofundada se deu nas matérias, sendo as capas apenas uma referência da 

ilustração dada pelos jornais às novidades acerca do caso ali publicadas. Assim, e 

com base nos referenciais já mencionados, observou-se que o que desponta são as 

matérias que possuem características de Jornalismo sobre Investigações, tendo 434 

das 758 aparições, o que representa 57,25%. Os outros 42,75% estão 

representados pelas matérias com características de Jornalismo Investigativo, que 

obtiveram um total de 324 aparições. Isso está representado no gráfico abaixo: 

 

Gráf ico 1 – Número de apar ições por categor ia 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Neste estudo, algumas categorias apareceram um maior número de vezes 

enquanto outras ficaram nulas. Dos caracterizadores de jornalismo sobre 

investigações, que contou com 434 aparições, a categoria “Espaço nas páginas 

semelhante ao de outras matérias” esteve presente 65 vezes, representando 8,57% 

do total da análise e 14,97% das aparições do grupo em que está inserida. Isso 

pode levar a inferir que, por não possuírem informações exclusivas ou trabalho de 

pesquisa do próprio repórter, as matérias não se destacam nos jornais analisados 
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tanto quanto aquelas que possuem características de Jornalismo Investigativo e, por 

isso, estão inseridas em um espaço igual ou até menor que as matérias de 

jornalismo diário, as quais ocupam a maior parte das páginas dos periódicos. 

Outro indicador que se destaca, desta vez dentro do conjunto de 

características do jornalismo investigativo, é “Fontes Humanas”, estando presente 

em 44 das 324 aparições, somando 5,80% do total da análise e 13,58% da sua 

categoria. Pode-se perceber, com isso, que quando se trata de jornalismo 

investigativo a base do trabalho ainda são as conversas com as pessoas, com o 

objetivo de trazer fatos novos e esclarecimentos acerca daqueles que já são 

conhecidos. A categoria “Fontes”, em Jornalismo Investigativo, somou 109 

aparições, o que equivale a 33,64% do total das características desse tipo de 

jornalismo, sendo que em apenas 2 das 135 matérias analisadas (1,48%) foram 

utilizadas fontes abertas, outra premissa do Jornalismo Investigativo exposta pelos 

autores, principalmente Hunter et al. (2012) e Sequeira (2005). 

Todos os conjuntos de características apresentaram categorias que não 

tiveram nenhuma aparição durante a análise. Dentro das 25 que caracterizam o 

Jornalismo Investigativo, as categorias “Filmagens com câmera oculta”, “Fotos feitas 

com câmeras ocultas”, “Gravação de áudio com dispositivo oculto”, “Infográficos com 

fatos novos” e “Publicação de suítes da matéria” não estiveram presentes em 

nenhuma matéria, e o índice de nulidade foi de 20%. No rol de categorias de 

Jornalismo sobre Investigações, dentro das 26 categorias, as categorias “Áudios 

cedidos pelas autoridades”, “Fotos fornecidas por fontes oficiais”, e “Uso de fontes 

em off, geralmente citadas como ‘fontes ligadas à’ (Justiça/Polícia/MP)” não 

apareceram nenhuma vez, o que gerou um índice de 11,53% indicadores nulos. A 

inferência que se pode fazer a partir destas constatações é de que o leque de 

artifícios usados pelos jornalistas vem a ser restrito – em uns casos mais, em outros 

menos. Também, na presente análise, não foi percebido o uso das técnicas de 

jornalismo investigativo para temáticas além dos interesses primordiais do 

jornalismo. 

Analisando separadamente os jornais Zero Hora (ZH) e Correio do Povo 

(CP), dos quais foram analisadas 69 e 66 matérias, respectivamente, outros 

aspectos são ressaltados. Na primeira semana de matérias analisadas em Zero 

Hora, entre 15 e 22 de abril de 2014, das 29 matérias produzidas, 14 foram 

classificadas como sendo exclusivamente de Jornalismo Investigativo, com base nos 
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conjuntos de categorias pré-fixados, o que representa 48,27% do total. O restante foi 

composto por 6 matérias (20,68%) que misturam técnicas de jornalismo investigativo 

e sobre investigações e 9 matérias (31,03%) exclusivamente de Jornalismo sobre 

Investigações. 

Após esse período, na segunda semana, compreendida entre 23 e 30 de 

abril de 2014, foram produzidas 18 matérias, das quais apenas 2 (11,11%) foram 

classificadas como pertencentes à categoria de caracterizadores do Jornalismo 

Investigativo, 1 mescla elementos que sugerem uso de técnicas de Jornalismo 

Investigativo com Jornalismo sobre Investigações, representando 5,55% do total e 

as outras 15 (83,33%) classificadas como portadores de elementos que sugerem o 

Jornalismo sobre Investigações. 

A terceira semana de matérias de Zero Hora analisadas, que vai de 01 a 07 

de maio de 2014, é marcada por poucas matérias, quando comparada com as 

outras semanas analisadas. Nesse período são apenas 8 matérias, das quais 2 

matérias apresentam caracterizadores do Jornalismo Investigativo, representando 

25% do total. As 6 matérias restantes são classificadas como portadoras de 

caracterizadores exclusivamente do Jornalismo sobre Investigações, o que 

representa 75% do total do período. Não foram encontradas matérias que 

mesclassem características dos dois tipos de jornalismo aqui representados. Já no 

quarto e último período, de 08 a 16 de maio de 2014, as 14 matérias publicadas 

dividem-se em: 1 matéria contendo características de Jornalismo Investigativo, o que 

representa 7,14% do total de matérias produzidas no período e 13 contendo 

indicadores que sugerem traços do jornalismo sobre investigações, representando 

92,85% do total da semana. 

Utilizando a mesma periodização aplicada à ZH no universo das notícias do 

Correio do Povo, têm-se os seguintes dados: na primeira semana, de 15 a 22 de 

abril de 2014, que contou com 31 matérias sobre o caso, em 20 dessas foram 

encontradas características de Jornalismo Investigativo, o que representa 64,51% do 

total; somadas a essas, vêm aquelas caracterizadas com elementos de Jornalismo 

sobre Investigações, no total de 11, o que representa 35,48% do total das matérias 

analisadas nesse período. Já no segundo intervalo, entre 23 e 30 de abril de 2014, 

as 16 matérias analisadas ficaram assim divididas nas categorias propostas: 12 

matérias (75% do total do período) possuem características de Jornalismo sobre 
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Investigações, enquanto que nas outras 4 (25%) foram encontrados elementos que 

caracterizam as matérias como sendo Jornalismo Investigativo. 

Na terceira fase analisada do Correio do Povo, de 01 a 07 de maio de 2014, 

das 12 matérias analisadas, em 33,33% delas, ou seja, em 4 matérias, foram 

localizados elementos que apontam para o Jornalismo Investigativo. Já nos outros 

66,66%, ou em 8 matérias, os indicadores do Jornalismo sobre Investigações é que 

foram encontrados. A quarta e última periodização diz respeito ao intervalo dos dias 

08 a 16 de maio, quando se encerra o período de análises, e as 7 matérias 

apresentam as características do Jornalismo sobre Investigações, representando 

100% dos textos produzidos no período. 

Com esses dados, é possível comprovar que a produção de jornalismo 

investigativo por Zero Hora e Correio do Povo no âmbito do Caso Bernardo 

concentrou-se no início, quando não eram sabidas muitas informações acerca do 

caso. Nessa fase, também, o inquérito que vinha sendo realizado pela Polícia Civil 

do Rio Grande do Sul (PC/RS) corria em segredo de justiça, o que resulta na não-

divulgação de dados e documentos relativos ao inquérito pela PC/RS. Sem detalhes 

do caso fornecidos pelas autoridades ligadas à investigação, é possível inferir que 

os repórteres são “obrigados” a trabalhar com o viés do Jornalismo Investigativo, 

tentando descobrir com fontes próximas ou ligadas diretamente ao fato, através de 

pesquisa e diversas entrevistas novos detalhes que possam ser publicados. 

Observando-se a autoria das matérias de ZH e CP, é possível também 

traçar alguns caminhos que levam a certas inferências. Em Zero Hora, as matérias, 

em sua grande maioria, possuem autoria bem definida, sendo que das 69 matérias 

analisadas em apenas 5 não consta o nome do jornalista que redigiu, representando 

7,24%. As restantes são divididas entre uma equipe composta por alguns jornalistas 

reconhecidos pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Jornalismo Investigativo, 

como Humberto Trezzi, Carlos Wagner e Adriana Irion. Especificamente no Caso 

Bernardo – objeto da análise – e no período selecionado (04 de abril de 2014 a 16 

de maio de 2014), foram 10 os repórteres que publicaram matérias, seja em co-

autoria, seja individualmente. A repórter que publicou mais matérias foi Adriana Irion, 

com 20 textos, o que representa 28,98% do total. Desses textos, 15 foram 

classificados como sendo pertencentes ao Jornalismo sobre Investigações, o que 

resulta em um percentual de 75%. 
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Em seguida, vêm as matérias em co-autoria, que ocorreram 14 vezes, sendo 

20,28% do todo. Dentro dessas, também destacam-se as matérias classificadas 

como sendo de Jornalismo sobre Investigações, tendo ocorrido em 64,28% dos 

casos (9 matérias). Ainda, pode-se destacar Humberto Trezzi, com 9 matérias 

(13,04% do total), sendo que, dessas, 5 são baseadas em técnicas do Jornalismo 

Investigativo, o que se traduz em 55,55% do total de matérias produzidas por ele. 

Assim, pode-se inferir que a postura do repórter diante de uma pauta é que define os 

rumos da reportagem em que resultará o trabalho por ele desenvolvido naquele 

tema. Tendo em vista que cada matéria é única e que os jornalistas devem, a 

princípio, obedecer aos critérios estabelecidos pela política editorial da empresa a 

qual estão vinculados, fica claro através da análise realizada nas matérias que, em 

ZH, eles se dividem em linhas de trabalho (jornalismo investigativo/jornalismo sobre 

investigações) conforme seus anseios e habilidades profissionais. 

Comparando com os resultados obtidos através da análise das matérias do 

CP, têm-se um resultado muito parecido no sentido dos estilos de jornalismo 

escolhidos pelos repórteres. A diferença principal entre os dois jornais é com relação 

à autoria das matérias, que em 43,93% dos casos (29 matérias) não está explícita 

na matéria ou página onde está inserida. Dentre essas 29, foram classificadas como 

pertencentes ao jornalismo investigativo 10 matérias (34,48%), o que pode significar 

descrédito relacionado a esse tipo de reportagem pela direção do jornal, que não 

reconhece o trabalho do repórter visto que nem sequer lhe dá o devido crédito. Das 

matérias onde consta o nome do jornalista que a redigiu, pode-se destacar aquelas 

de autoria de Fernanda Pugliero, que somaram 12, representando 18,18% do 

universo de matérias do CP. Dessas, 75% são baseadas nos indicadores do 

Jornalismo sobre Investigações (9 matérias), e 25% figuram com caracterizadores 

do Jornalismo Investigativo (3 matérias). 

Também podemos destacar as matérias produzidas por Renato Oliveira, que 

somam 4 (6,06% do total de matérias do CP), sendo todas de Jornalismo 

Investigativo. Em uma condição parecida, mas em um caminho inverso, figura 

Agostinho Piovesan que produziu 4 matérias, as quais figuram como caracterizadas 

pelo Jornalismo sobre Investigações. Esses dados permitem inferir que, assim como 

em Zero Hora, os jornalistas do Correio do Povo também exercem o jornalismo de 

acordo com o estilo que consideram adequado aos seus ideais profissionais, 

havendo uma divisão interna entre os repórteres. 
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Ao analisarmos os dados por subcategoria, os resultados apontam para 

inferências distintas das já realizadas. A categoria que se destaca dentre todas as 

demais é “Natureza das Fontes”, que conta com 211 aparições do total de 758, 

representando 27,83% do todo. Em seguida, está a categoria “Redação” com 198 

ocorrências, o que soma 26,12% do total. Ainda, a categoria “Publicação” aparece 

133 vezes, resultando em 17,54% do total; a categoria “Apuração do Tema” tem 

16,75% do total de aparições, sendo 127 em números absolutos; e a categoria 

“Recursos Adicionais de Checagem”, por ter aparecido 89 vezes, soma 11,74% de 

aparições. O gráfico abaixo ilustra melhor essa situação: 

 

Gráfico 2 – Subcategorias mais mencionadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Em “Natureza das Fontes”, pode-se observar que, das 211 aparições, 109 

são de elementos que caracterizam o jornalismo investigativo, o que representa 

51,65% do total da subcategoria, e as outras 102 (48,34%) foram registradas dentro 

das características do jornalismo sobre investigações. Já em “Redação” foram 87 

aparições no âmbito do jornalismo investigativo, o que representa 43,93% do total, e 

111 no jornalismo sobre investigações, somando 56,06% do todo. A subcategoria 

“Publicação” somou um total de 133 ocorrências, sendo 43 do conjunto de 

elementos que caracterizam o jornalismo investigativo (32,33%) e 90 das 

características do jornalismo sobre investigações (67,66%). Na “Apuração do Tema” 
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os números foram: 36 aparições (28,34%) no âmbito dos elementos que 

caracterizam o jornalismo investigativo e 91 (71,65%) de jornalismo sobre 

investigações. Por último, os “Recursos Adicionais de Checagem” apareceram 89 

vezes, sendo 49 nos elementos do jornalismo investigativo, somando 55,05% e 40 

no jornalismo sobre investigações, o que representa 44,94%. 

Dos 51 indicadores criados, 8 não apareceram sequer uma vez durante a 

análise, o que representa 15,68% de nulidades. O maior número de nulidades foi 

registrado na subcategoria de checagem, o que vai de encontro ao já apontado 

nesta análise, no sentido de que esta fase da produção tem se tornado menos 

importante se comparada às outras. Quando analisamos em conjunto os dados 

referentes à nulidade nas subcategorias “Recursos Adicionais de Checagem” e 

“Natureza das Fontes”, as categorias menos e mais citada, respectivamente, 

percebemos que enquanto a primeira registra 5 categorias nulas (9,80% do total), a 

segunda registra apenas 1 (1,96%), o que explicita o fato de que aqueles 

indicadores ligados à checagem de informações aparecem menos vezes na análise. 

Esse dado também foi analisado junto ao número absoluto de matérias em 

cada conjunto de características, onde percebemos que a maior incidência de 

aparições fica no Jornalismo sobre Investigações, o que pode explicar o fato de a 

checagem de dados ter aparecido menos que os outros indicadores desta análise. O 

Jornalismo sobre Investigações baseia-se em informações passadas ao jornalista 

por fontes oficiais (Polícia, Justiça, Ministério Público e etc.) ou por fontes em quem 

ele confia, e que podem ou não estar ligadas ao fato. Devido a esse grau de 

confiança – tanto nas informações quanto nas fontes -, os jornalistas podem estar 

dando menos importância à checagem baseados na premissa de que as 

informações que chegam e eles por esses meios são verdadeiras. Assim, “poupam-

se” do trabalho de checagem por confiarem, talvez até em demasia, nas suas fontes. 

Também pode-se salientar o fato de que, quando vindas das mãos de integrantes da 

Polícia, Ministério Público ou Justiça, as informações tendem a ser verdadeiras, visto 

estarem anexadas a inquéritos e processos, o que, por si só, já as credencia como 

provas válidas daquilo a que se referem. No entanto, uma das bases do jornalismo é 

a checagem de informações e, quando se trata de jornalismo investigativo, esse 

trabalho deve ser ainda mais exaustivo, por geralmente se tratar de temas delicados 

como mortes, desaparecimentos e crimes em geral. 
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Além dos indicadores que não obtiveram nenhuma aparição, também há os 

que foram registrados poucas vezes durante a análise, atingindo menos de 1% do 

total de menções. Ao todo, dos 51 criados, 14 se enquadram nessa categoria, o que 

representa 27,45% dos apontadores. Somados, eles chegam a 6,79% do total de 

menções, tendo aparecido 52 vezes ao longo da análise. Olhando com um pouco 

mais de atenção a esses índices, é possível perceber que se tratam de 

características importantes de caracterização dos tipos jornalísticos, como é o caso, 

no conjunto sobre Jornalismo Investigativo, de “Pesquisa em fontes abertas da 

internet”, na subcategoria “Apuração do Tema”, que apareceu apenas 2 vezes, 

registrando 0,26% das menções totais; ou de “Fotos exclusivas inseridas na 

matéria”, que mesmo tendo aparecido por 7 vezes obteve apenas 0,92% das 

menções. É importante notar que estamos falando de Jornalismo Investigativo, um 

tipo jornalístico que tem em sua raiz o exclusivo, o fato novo, a informação nunca 

dada ou que alguém está tentando esconder. Mesmo uma foto pode traduzir muitas 

informações, e o fato de haver poucas fotos exclusivas em matérias dessa que é a 

categoria que mais busca o inédito pode significar diversas coisas. É o que acontece 

também com a categoria relacionada à pesquisa em fontes abertas. É deveras 

importante que os jornalistas saibam onde encontrar as informações que 

necessitam, sem ficar dependendo de releases de agências e órgãos públicos, ou 

ainda da boa vontade daqueles que trabalham nesses lugares. Diversos sites na 

internet fornecem uma gama quase infinita de informações jornalisticamente 

relevantes e que podem ser utilizadas como ponto de partida e até como prova 

durante a produção de uma reportagem. Conhecendo esses caminhos, o trabalho do 

jornalista – investigativo ou não – se torna mais fácil, dependendo apenas de um 

computador com acesso à internet para ter em sua mão aqueles dados de que 

necessita. 

Há de se analisar também os aspectos do Jornalismo sobre Investigações, 

que possui diversos indicadores que atingiram baixo número de menções. Na 

subcategoria “Natureza das Fontes”, os critérios “Declarações de Especialistas”, 

“Declarações obtidas em coletivas”, “Declarações de outros órgãos” e “Declarações 

da Justiça” obtiveram, juntos, apenas 4,34% do total de aparições de toda a análise. 

No entanto, não considero isso como um fator negativo, visto demonstrar que várias 

fontes foram procuradas, em vez de se concentrar em uma só, o que, em se 

tratando de Jornalismo sobre Investigações é um grande ganho. Geralmente, por 
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receber documentos e informações privilegiadas de uma fonte, o jornalista pode 

sentir-se preso a ela, não indo buscar outros meios ou lugares para se informar 

melhor acerca do assunto, o que pode vir a ocasionar a baixa qualidade e falta de 

robustez dos dados ofertados ao leitor no produto final, a reportagem publicada no 

jornal. 

Neste estudo, não foram encontrados indicadores que apontem para o fato 

de as técnicas de jornalismo investigativo terem sido usadas para temáticas que 

situem-se além dos interesses primordiais do jornalismo. Apesar de esse dado 

parecer ruim, não considero como um fator negativo, visto não julgar adequado se 

utilizar de técnicas do jornalismo investigativo para publicar matérias que tratem de 

temas os quais não estejam ligados ao fato ou às pessoas que vêm sendo 

investigadas por supostamente estarem envolvidas nele. Um exemplo são as 

matérias onde, mesmo tendo entrevistas e até fotos exclusivas, os conhecimentos e 

técnicas de jornalismo investigativo são utilizados para descobrir fatos “bobos”, que 

não vêm a ser relevantes para contar a história, para esclarecer os acontecimentos, 

não informam situações importantes para o leitor. Assim, indicadores que apontem 

para essa categoria não terem estado presentes na análise, para mim, é positivo. 

Ao analisar as capas, percebe-se que a maior parte delas, tanto em Zero 

Hora quanto no Correio do Povo, possuem apenas chamadas para as matérias 

relacionadas ao Caso Bernardo, sem fotos – nem exclusivas, nem de agências ou 

terceiros. Esse é o caso de 13 capas em ZH (72,22% do total das capas analisadas 

desse jornal) e de 15 capas em CP (83,33% do total das capas do jornal coletadas 

para análise). As capas que receberam fotos exclusivas junto da chamada somaram 

4 em Zero Hora (22,22%) e 2 no Correio do Povo (11,11%). Ainda houve duas 

capas, uma em cada jornal, que apresentaram infográfico na composição da 

chamada de capa, representando 5,55% do total de 18 capas analisadas em cada 

jornal.  

É possível inferir, com base nos dados aqui apresentados, que o jornalismo 

investigativo apresentado nos jornais Zero Hora e Correio do Povo no âmbito do 

Caso Bernardo foram um misto de Jornalismo Investigativo e Jornalismo sobre 

Investigações, além de contar com uma área de sombreamento entre os dois que se 

fez bastante presente nesse período. A primeira categoria envolveu, principalmente, 

o trabalho com fontes humanas na busca pelas informações, o que condiz tanto com 

a conduta apresentada por autores como Sequeira (2005) e Hunter et al. (2012?) 
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como sendo a correta quanto com o que é amplamente difundido na sociedade 

como sendo uma das características mais marcantes do jornalismo: a entrevista. 

Com relação ao Jornalismo sobre Investigações, pode-se perceber que os 

maiores esforços estiveram concentrados na fase da “Redação” o que, obviamente, 

tem seu lado positivo e negativo. Positivo, pois todo o trabalho minucioso e bem 

realizado traz refino ao resultado. Isso, por sua vez, pode impulsionar a qualidade do 

material ofertado ao público, o que é de grande valia para a sociedade, o campo do 

jornalismo e o próprio jornalista. Negativo pois, principalmente se tratando de 

Jornalismo sobre Investigações, dar ênfase à  “Redação” em detrimento dos 

“Recursos Adicionais de Checagem” pode fazer o jornalista incorrer em erros graves, 

tendo como base a confiança que ele deposita nas fontes que lhe fornecem as 

informações. 

Assim, de uma maneira geral, o que a Imprensa oferta aos leitores como 

Jornalismo Investigativo, na prática, está muito mais caracterizado como Jornalismo 

sobre Investigações, o qual, mesmo bem feito como parece ser o caso dos dois 

jornais, não pode ser colocado no mesmo patamar do primeiro, por não dar conta 

das premissas básicas desse tipo específico de fazer jornalístico. 
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6 Considerações finais 

 

 O presente trabalho visou analisar e comparar, à luz da bibliografia específica, 

o jornalismo investigativo desenvolvido pelos jornais Zero Hora e Correio do Povo, 

usando como apoio a cobertura dos primeiros trinta dias do “Caso Bernardo”. Após a 

análise dos dados, com base nos indicadores criados para esse fim, pode-se 

perceber que esse tipo de jornalismo ainda enfrenta algumas dificuldades, além de 

que há diversas características que o moldam. 

 O maior número de aparições foi daqueles elementos que caracterizam o 

jornalismo sobre investigações, o que pode ser explicado pelo fato de o caso 

utilizado aqui estar sendo, também, investigado pela Polícia. Nesse sentido, não se 

pode afirmar que o jornalismo investigativo foi deixado de lado, apesar de o 

jornalismo sobre investigações ter aparecido mais vezes nessa cobertura específica. 

Apenas se faz necessário informar ao leitor os resultados que vêm sendo obtidos 

através da investigação oficial, e que ajudam no acompanhamento e entendimento 

do caso. Por isso, também, se pode dizer que esse resultado não é algo inesperado 

no âmbito desse trabalho, já que se está lidando com um crime, o qual será 

devidamente investigado pelos órgãos competentes e as informações por eles 

apuradas, em algum momento, aparecerão infalivelmente na cobertura do caso. 

 No âmbito do jornalismo sobre investigações, a categoria que mais se 

destacou foi aquela que diz respeito ao tamanho das reportagens inseridas nos 

jornais. Como uma das principais características do jornalismo investigativo é 

justamente as matérias produzidas serem mais extensas – devido a apuração 

rigorosa e robusta feita pelo repórter – era de se esperar que, em se tratando de 

matérias baseadas em investigações de terceiros, esse espaço fosse reduzido. Essa 

diminuição no tamanho das matérias pode ser ocasionada por diversos fatores, 

principalmente aqueles ligados ao número de informações ao qual o jornalista tem 

acesso, já que as investigações em que esses profissionais se baseiam são 

realizadas por outras pessoas, as quais podem recusar-se a fornecer determinados 

dados, documentos, indicações de fontes e etc. Outro fator também pode explicar o 

tamanho reduzido das inserções nos jornais. As investigações realizadas por 

terceiros – pela Polícia Civil, como no “Caso Bernardo” – seguem certos passos, os 
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quais às vezes não estavam previstos e foram sendo delineados conforme a 

investigação avançava e, em outras ocasiões, não podem ser divulgados para que o 

andamento das ações não seja atrapalhado. Dependente das novidades repassadas 

por essas fontes, o jornalista acaba sem novos dados passíveis de publicação e, 

consequentemente, sem material suficiente para grandes reportagens, as quais são, 

ainda, responsabilidade daqueles jornalistas que empregam em sua jornada 

técnicas de jornalismo investigativo. 

 A análise realizada previamente também mostrou que há jornalistas mais 

inclinados às técnicas de investigação, que trabalham independentemente, 

buscando dados por conta própria, e há os que trabalham visando as investigações 

feitas por outras pessoas, aguardando documentos (laudos periciais, depoimentos 

de acusados, trechos do inquérito) para obter material suficiente para suas 

reportagens. Nenhum dos dois profissionais está errado ou realiza suas tarefas de 

maneira incompleta, no entanto, aqueles mais inclinados ao jornalismo investigativo 

ganham mais espaço físico para exposição do seu trabalho nos veículos. Eles 

também realizam menos matérias, pois necessitam de mais tempo para se dedicar a 

elas devido a profundidade com que trabalham os temas. Essas reportagens, 

geralmente, ganham destaque como Reportagem Especial ou são ilustradas por 

fotos exclusivas na capa. Isso pode ser encarado como um mecanismo das 

empresas para realçar o trabalho realizado por esses profissionais, chamando a 

atenção do leitor para as páginas onde elas estão inseridas. 

 O termo jornalismo investigativo geralmente nos leva a imaginar campanas, 

câmeras ocultas, gravações de áudio secretas e diversas outras técnicas de 

obtenção de informação que passam despercebidas pelas pessoas e tornam-se 

provas usadas pelo jornalista nas suas reportagens. No entanto, no caso utilizado 

como apoio nessa análise, esses elementos – os quais fazem parte do conjunto 

caracterizador do jornalismo investigativo – não apareceram sequer uma vez. É 

possível, então, questionar-se acerca disso. Não se pode garantir que a não-

representatividade desses elementos seja somente por terem caído em desuso nas 

práticas jornalísticas atuais. Devido ao fato de o caso analisado envolver um crime 

brutal realizado contra uma criança, talvez esses elementos não fossem realmente 

necessários e esse resultado figure como algo normal. Ainda assim, a reflexão que 

se pode fazer sobre isso diz respeito às novas técnicas de obtenção de imagens 
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como provas de crimes. Estamos cercados por câmeras de segurança, que filmam 

nossos passos, principalmente em locais de maior circulação de pessoas e naqueles 

ambientes mais sujeitos a ações violentas, como postos de combustíveis, agências 

lotéricas e etc. Nesse sentido, valer-se de mecanismos ocultos de obtenção de 

provas pode não ser mais necessário para o jornalista, visto que as câmeras de 

segurança, as quais geralmente ficam em lugares estrategicamente ocultos, nos 

fornecem comprovação de todas as ações de cada pessoa que esteve em seu 

campo de alcance durante o período que necessitarmos. 

 Outro aspecto que se pode destacar do trabalho realizado por Zero Hora e 

Correio do Povo é que cada tipo de jornalismo tem um período certo para aparecer 

dentro das coberturas, sendo que o jornalismo investigativo concentra-se no início 

da apuração do caso, quando não há ainda muitas informações divulgadas pelos 

órgãos oficiais e, consequentemente, o jornalismo sobre investigações não pode ser 

utilizado. Já a partir da segunda semana, conforme a investigação da polícia avança, 

também o percentual de matérias que utilizam jornalismo sobre investigações 

cresce, já que nessa fase espera-se que haja resultados que a investigação policial 

possa apresentar e documentos a serem fornecidos aos repórteres. É nas primeiras 

semanas, no entanto, que a maior parte das chamadas “Reportagens Especiais” 

surge, trazendo informações detalhadas da vida dos envolvidos e também do caso. 

Com isso, fica bem delineado que o jornalismo investigativo, uma prática que muitas 

vezes custa caro para as empresas, por necessitar do deslocamento de um 

jornalista para a cobertura específica de um assunto, é usado o mínimo possível, 

dando lugar ao jornalismo sobre investigações a partir do momento em que as 

matérias podem ser feitas na redação, através de troca de e-mails ou telefonemas 

para as fontes oficiais comprometidas com a investigação. 

 Com relação específica ao jornalismo investigativo, a análise apontou que 

algumas técnicas consideradas essenciais nesse modelo não são usadas com 

freqüência pelos jornalistas nessa cobertura. Uma dessas é a pesquisa em fontes 

abertas da internet, que é de grande valia para a independência do trabalho do 

jornalista, seja ou não investigativo, já que depende apenas de um computador 

conectado à internet. É justo na web que se pode descobrir diversas informações 

relevantes, caso se saiba onde pesquisá-las. Por isso, principalmente por se tratar 

de jornalismo investigativo, é preocupante que essa técnica não seja largamente 
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utilizada como forma de angariar informações como complemento das matérias. 

Outra característica predominantemente do jornalismo investigativo que não esteve 

muito presente na análise é o uso de fotos exclusivas para ilustração das matérias e 

chamadas de capa. Portanto, é possível dizer que trabalhar com um jornalismo 

investigativo que seja exclusivo em sua totalidade pode ser um desafio mesmo para 

profissionais ligados a grandes veículos, como é o caso dos aqui analisados. 

 Ao olharmos atentamente para o conjunto de elementos do jornalismo sobre 

investigações pode-se fazer dois apontamentos. O primeiro diz respeito à variedade 

de fontes, que aqui figura como algo positivo, principalmente quando analisada junto 

com o segundo apontamento, que diz respeito ao baixo número de recursos 

adicionais de checagem utilizados nessa categoria. As matérias realizadas contendo 

elementos dessa categoria deixaram transparecer menos indicadores que possam 

direcionar para uma checagem aprofundada do tema a que se está referindo, talvez 

por estarem baseadas em investigações de terceiros, geralmente pessoas ligadas a 

órgãos oficiais. Nesse sentido, mesmo que se procure várias fontes para falar sobre 

tal assunto, garantindo a inserção de diversos pontos de vista nas matérias, o uso 

de elementos que poderiam auxiliar na verificação das informações ali contidas 

ainda é restrito. No entanto, tendo em vista que o jornalismo sobre investigações 

não é, por natureza, baseado nos esforços de checagem – e sim no uso de 

documentos fornecidos por fontes oficiais – esse fato não se apresenta como um 

grande problema, apesar de ser uma das maiores diferenças entre esse tipo de 

prática jornalística e aquelas baseadas nas técnicas do jornalismo investigativo. 

 Conforme já mencionado na análise, não foram encontrados, na cobertura 

analisada, elementos que sugerem que as técnicas do jornalismo investigativo 

tenham sido usadas para outros fins que não aqueles aos quais ele se propõe, o que 

vem a ser um fator positivo nos resultados obtidos nesse trabalho. Primeiramente, 

podemos considerar o fato de que o jornalismo deve cumprir seu papel de informar. 

Também é possível pensar no sentido de que entretenimento e jornalismo são 

fundamentalmente distintos e que, ao utilizar técnicas do jornalismo, principalmente 

do investigativo, que lida com situações delicadas, para entreter o público, esse 

papel infligido ao jornalismo e a quem o produz estaria longe de ser cumprido. Isso, 

por si só, já seria péssimo para as empresas e os profissionais que se dedicam 

seriamente a esse ofício, mas, aliado à falta de crítica que se vê na imprensa atual, 
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fruto da Indústria Cultural, onde tudo é permitido desde que se lucre com isso, 

poderia ser a ruína desse nicho do jornalismo, construída aos poucos justamente por 

aqueles que deveriam zelar pela sua continuidade. 

  Através da apreciação do corpus anteriormente realizada e todos os 

apontamentos dela decorrentes, é possível compreender que, quando se trata de 

coberturas jornalísticas, são as técnicas ligadas ao jornalismo sobre investigações 

que lideram o trabalho e aparecem mais vezes nas matérias. Tomando como 

amostra o “Caso Bernardo” visando realizar uma análise o mais fiel possível da 

imprensa atual no Rio Grande do Sul e da sua relação com as investigações 

jornalísticas, percebeu-se que o produto que os jornais atuais ofertam aos seus 

leitores já perdeu grande parte do seu caráter exclusivo e inédito, fundamentais na 

prática desse tipo de atividade. 
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