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RESUMO 

 

O presente artigo aborda o uso de câmera escondida por profissionais da Comunicação, 

contrapondo esta prática ao que prega o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Os 

objetos de análise são duas matérias de um mesmo veículo, porém com enfoques diferentes: 

uma envolvendo jogador de futebol; outra sobre venda de adolescentes para aliciadores. O 

objetivo é refletir sobre ética profissional, uso de tecnologias e liberdade de imprensa.    
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Muito tem-se falado e discutido sobre liberdade de expressão. Os profissionais da área de 

Comunicação, principalmente, têm grande preocupação com esse direito, mesmo sendo 

assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo V, parágrafo IX: 

“é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 2008); e no artigo 220: “A 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição” (BRASIL, 2008); entre outros artigos.  

  Tratando-se de jornalistas, a liberdade de expressão torna-se liberdade de imprensa. 

Sobre isso, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007) diz que “(...) a liberdade de 
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imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica compromisso com a 

responsabilidade social inerente à profissão” (cap. I, art. 2º, item III). Mas o que está acima 

de toda atividade jornalística, e é ratificado no Código (2007), é isso: “(...) o compromisso 

fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos” (cap. II, art. 4º).  

 O que se busca com este trabalho é refletir sobre o compromisso com a verdade 

inerente a todos os jornalistas, contrapondo-o à ação cada vez mais comum do uso de 

câmeras escondidas. Inevitavelmente, essa tecnologia pressupõe, no mínimo, a não 

identificação do repórter. Muitas vezes, há, ainda, a invenção de personagens, quando o 

repórter se passa por outra pessoa, com outro nome e outra profissão, para praticar um furo
6
 

jornalístico. 

Uma pergunta pertinente, a respeito do tema, é fundamental: Será que todos os 

jornalistas têm consciência de que, ao fazerem uso de câmera escondida e mentirem ou 

omitirem a sua identidade, estão ferindo o Código? E mais: ao saberem da existência desse 

compromisso com a verdade, há respeito por ele? Ou seja, os profissionais de comunicação 

colocam em prática o Código, todos os dias e a todo tempo?  

 

A ÉTICA NO JORNALISMO E O COMPROMISSO COM A VERDADE  

 

A questão ética provoca polêmica quando é colocada em pauta. No jornalismo, a discussão 

torna-se mais complexa, e necessária, porque geralmente o número de pessoas atingidas é 

grande. Uma matéria, de acordo ou não com os preceitos éticos, é recebida por centenas ou 

milhares pessoas e, dependendo, as engana, por ser deturpada; ou as informa, por ser bem 

apurada.  

Essa (ir)responsabilidade do jornalista causa perplexidade. Como é possível que 

muitos deles, sabendo de suas limitações, com direitos e deveres, pratiquem ações 

mentirosas, estando cientes da abrangência do seu trabalho? 

Sobre esse aspecto, o Código diz que:  

O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por 

exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones 

ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas 

as outras possibilidades de apuração (Código de Ética dos Jornalistas, cap. III, art. 

11, item III). 

É improvável que todas as matérias dos jornalistas que utilizam câmeras escondidas, 

por exemplo, enquadrem-se no caso em que o Código permite a utilização desse 

                                                 
6 Jargão jornalístico que faz referência a uma matéria inédita e exclusiva, noticiada em um veículo antes de todos os outros 

concorrentes.   
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instrumento. Tanto isso quanto a omissão ou troca de identidade devem ser encarados com 

desconfiança.  

Os jornalistas precisam se indagar se o que têm produzido é de interesse público 

realmente. Só se a resposta for sim justifica-se o uso de alguns meios (nem todos e nem 

sempre) para conseguir o furo jornalístico. Em uma de suas reportagens, Ricardo Valladares 

(1997) faz uma crítica contundente ao uso indiscriminado da câmera oculta e à omissão da 

profissão por parte do jornalista:  

Colocada numa reunião ministerial em que se decidem os destinos de um país, a 

câmera oculta pode ser um recurso legítimo de jornalismo. Mas não é disso que se 

está falando. A discussão envolve aspectos básicos do trabalho da imprensa, como o 

compromisso com a verdade, o respeito à pessoa humana. O jornalista que não faz 

uma entrevista e não mostra sua câmera está sendo desleal. Quando esconde sua 

profissão, está mentindo. A matéria-prima do trabalho jornalístico é a verdade, 

condição para que se apresente um retrato, o mais rigoroso possível, de um fato 

considerado relevante. No momento em que se atribui o direito de mentir, um órgão 

de imprensa passa a interferir na realidade, criando um espetáculo no qual não é 

possível distinguir, com a clareza necessária, o que é realidade e o que é fruto da 

intervenção do repórter (VALLADARES, op. cit.: 125).       

Deve-se, portanto, pensar sobre o papel desses recursos para que não haja uma 

espetacularização da notícia, preocupada apenas em desbancar a concorrência, quando o 

principal deveria ser informar corretamente o público.  

A necessidade da verdade é maior, não menor, no novo século, considerando que a 

presença da inverdade tem sido muito mais prevalecente. Para que isso aconteça, o 

próximo passo é que os jornalistas deixem bem claro a quem dedicam sua lealdade 

prioritária (KORACH e ROSENSTIEL, 2004, p. 26). 

Não se deve ignorar as novas tecnologias, e, sim, colocar limites ao seu uso nos 

meios de comunicação. O compromisso com a verdade sem interpretações, aquela em que 

quem não a pratica mente, é uma forma de limitar, como bem propõe o Código. A imprensa 

tem se afastado da conduta ética e isso é preocupante. É preciso repensar o papel da 

comunicação de massa na nova era da informação. Qual é a realidade que interessa ser 

mostrada, se for levado em consideração que, “(...) no Brasil, predomina entre os jornalistas 

(...) uma visão instrumentalizadora do que seja o interesse público” (KUCINSKI, 1998)?  

 

A VISÃO DA IMPRENSA  

 

O setor de comunicações tem sofrido mudanças bruscas, seja pelo avanço das tecnologias, 

seja pela disseminação da internet, seja pela concorrência de grandes conglomerados de 

mídia ou outros motivos quaisquer. Pelos olhos dos mais atentos e críticos, essas 

transformações não passam despercebidas. Segundo Venício de A. Lima, “(...) o que 
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literalmente assusta e perturba aqueles que temos responsabilidades na formação de 

profissionais do setor e na observação da mídia é que essas transformações estejam a 

ocorrer dentro de um profundo ‘vazio ético’” (LIMA, 2008). 

O avanço da tecnologia, ao produzir equipamentos, como câmeras cada vez 

menores, e com as facilidades da internet, virou instrumento de ação antiética por parte de 

alguns jornalistas. Eugênio Bucci (2003) cita o que pode estar causando o jornalismo 

antiético. 

Consequência do monopólio dos meios de comunicação, da pressa inerente ao 

jornalismo, da briga acirrada e diária pela notícia exclusiva ou da guerra pela 

audiência, o fato é que os jornalistas e seus patrões muitas vezes se afastam da 

conduta ética e oferecem ao público uma informação de má qualidade (BUCCI, op. 

cit.). 

Alguns profissionais e teóricos defendem a atualização do Código aos dias atuais, 

levando-se em consideração o avanço tecnológico. Francisco Regueira, produtor do 

Fantástico
7
 é um deles: “(...) o Código deveria ser revisto e adaptado aos dias de hoje, à 

realidade, com os equipamentos que se têm hoje”
8
.  

Lima (2008) concorda:  

Atravessamos no Brasil um período de profundas transformações que implicará 

importantes mudanças estruturais, regulatórias e em relação à natureza mesma do 

sistema de comunicações. (...) Fazer nascer uma nova ética profissional que leve em 

conta as complexidades contemporâneas talvez se constitua em um dos principais 

desafios do campo das comunicações nos próximos anos (LIMA, op. cit.). 

Resta saber se esta é, de fato, a solução para as tão corriqueiras agressões ao Código 

de Ética. O problema está na ação antiética dos jornalistas ou na “defasagem” do Código?  

O jornalista Cláudio Abramo (1988) defende a não diferenciação sobre a questão 

ética. Ele compara a profissão de jornalista com a de marceneiro e acredita que a mesma 

ética deve funcionar para as duas atividades, assim como para toda ação de um sujeito. 

Não existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão. (...) O 

cidadão não pode trair a palavra dada, não pode abusar da confiança do outro, não 

pode mentir. No jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e como 

trabalhador é o mesmo que existe em qualquer outra profissão (ABRAMO, op. cit.: 

33).    

Em um aspecto todos devem concordar: o principal exercício do jornalismo é levar 

informação de qualidade a todos. Independentemente do uso ou não de tecnologias, as 

pessoas não devem ser prejudicadas com a atividade jornalística. A postura antiética, muitas 

                                                 
7 Programa dominical da TV Globo que usa costumeiramente câmera escondida. 

 
8 Entrevista com Francisco Regueira, repórter e produtor da TV Globo, realizada no dia 16 de novembro de 2009, na 

redação do Fantástico (Rio de Janeiro), às 20:00 horas, NUNES (2010). 
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vezes utilizada para um bem maior em prol da sociedade, não deve ser justificada e aceita 

majoritariamente como algo normal, porque simplesmente não é. 

 

INFOTENIMENTO: ENTRETER OU INFORMAR? 

 

O interesse do veículo está intrinsecamente relacionado à mídia e ao público que ele atinge. 

Esta ligação existe porque, teoricamente, o material veiculado deve chamar a atenção das 

pessoas. No entanto, o objetivo principal do jornalismo é, ou deveria ser, informar, 

independentemente do meio em que a notícia se encontra.  Márcia Franz Amaral deixa claro 

em seu artigo “Os (des)caminhos  da  notícia rumo ao  entretenimento” que  “(...) ao 

discurso jornalístico não cabe divertir” (AMARAL, 2008). 

Nicolas Braga (2012), em seu artigo “O sensacionalismo e credibilidade”, questiona 

até que ponto o jornalismo brasileiro está disposto a ir para assegurar sua audiência. 

Segundo as considerações dele, nos últimos tempos, o jornalismo vai o mais longe possível 

e isso pode ser percebido ao analisar a qualidade e a credibilidade das notícias que os 

leitores recebem diariamente. Braga afirma que “(...) em vez de matérias que tratem de 

forma objetiva e clara os problemas da sociedade ou os seus avanços, somos bombardeados 

por conteúdos de entretenimento de baixa qualidade e sensacionalista” (BRAGA, op. cit.). 

Atualmente, a imprensa está indo além do que lhe convém essencialmente. Vê-se 

um processo de espetacularização da notícia, baseado em entreter e informar ao mesmo 

tempo, o que tem causado, muitas vezes, danos à informação. Marcondes Filho (1986) 

conceitua a notícia como:  

(...) informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que a adapta 

às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação 

do subjetivismo. Além do mais, ela é um meio de manipulação ideológica de grupos 

de poder social e uma forma de poder político (MARCONDES FILHO, op. cit.). 

 O infotenimento é um neologismo criado para denominar a mistura de informação 

com entretenimento. Essa prática cria técnicas para apresentar a notícia como se um 

segredo fosse ser revelado ao leitor (AGUIAR, 2008). O profissional de comunicação 

utiliza-se de vários meios, lícitos ou não, e interpreta a notícia de forma a deixá-la 

interessante, mesmo que não seja relevante, para provocar expectativas no público em nome 

da audiência. 

O professor Leonel Aguiar explica o processo de infotenimento, distinguindo-o da 

notícia: 
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Os acontecimentos avaliados como importantes são, obrigatoriamente, selecionados 

para se tornarem notícias, enquanto que o interesse está vinculado à representação 

que os jornalistas fazem de seu leitor e também ao valor-notícia definido como 

capacidade de entretenimento. As notícias interessantes são as que procuram narrar 

um acontecimento com base na perspectiva do “interesse humano”, das curiosidades 

que atraem a atenção e do insólito. É esse critério de relevância – notícia 

interessante com potencialidade de entretenimento – que se coloca em contradição 

com o critério da importância própria dos acontecimentos (AGUIAR, 2008, p. 23). 

 O futebol, por exemplo, é uma paixão nacional. Jogadores de grandes times e que 

fazem sucesso são tidos como ídolos, as pessoas identificam-se com eles. Mas, o que 

verdadeiramente importa saber sobre a vida dos atletas são fatos relacionados à atuação 

deles enquanto profissionais. Fora dos campos, nada que envolve os jogadores tem caráter 

de notícia para o público. Porém, em uma reportagem que será analisada ulteriormente, o 

uso da câmera escondida flagrou momentos da vida de um jogador, o que gerou polêmica.   

 

O USO DE TECNOLOGIAS E A ÉTICA JORNALÍSTICA 

 

O uso das tecnologias é, muitas vezes, voltado para a conquista de audiência. Com isso, 

produzem-se notícias irrelevantes, geralmente dramáticas, que provocam comoção e 

consequente interesse geral. Muitos jornalistas dizem estar “prestando um serviço”, mas, na 

verdade, visam à obtenção de audiência a todo custo, expondo pessoas.  

 Em face das novas tecnologias, que tornaram possíveis missões antes impensadas no 

jornalismo como o uso de microcâmeras, minigravadores e internet, é preciso que haja uma 

reflexão sobre as circunstâncias e consequências do uso de tais tecnologias na profissão. 

 Para os jornalistas investigativos, a microcâmera é vista como instrumento de 

trabalho semelhante à caneta ou ao laptop.  “O problema é que ela foi banalizada”, critica 

Marcelo Rezende (2009), com mais de três décadas de profissão e um dos primeiros a usar 

o equipamento. “Ela ficou fashion, e agora não há mais critério. É usada pra fazer 

pegadinha ou dar flagrante em camelô” (REZENDE apud DANNEMANN, 2009), afirma. 

Na opinião da jornalista Ana Lagoa,  

(...) a tecnologia deveria servir para nos dar mais tempo e segurança e não o 

contrário. Mas o show atingiu graus absurdos e aí temos esse quadro assustador, 

aviltante, indigesto. Nos poucos meses em que estive lecionando em turmas de 

jornalismo, encontrei um discurso, o do vale tudo para dar manchete (LAGOA apud 

UTZERI, 2009). 

Antônio Brasil (2002), em seu artigo “Uma alternativa às câmeras ocultas”, é 

enfático quando diz que “(...) câmeras ocultas matam jornalistas e a ética profissional. 
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Sempre fui contra. Considero uma prática jornalística polêmica e perigosa, tanto para a 

segurança dos nossos colegas, quanto para a ética da nossa profissão” (BRASIL, 2002). 

Bucci (2002) considera que: 

A rigor, a ética do profissional de imprensa exige que ele sempre se identifique 

como tal e que não adote dissimulações na apuração. Quem fala para uma 

reportagem tem o direito de saber que está falando para uma reportagem. Quem 

aparece numa gravação em vídeo que depois será exibida na TV tem o direito de 

saber do que é que está participando. A câmera oculta atropela esse direito das 

fontes. A câmera oculta tapeia as fontes e aqueles que são objeto da reportagem. 

Embora não constitua obrigatoriamente um crime como a violação de 

correspondência (art. 194 do Código Penal), é uma forma grave de invasão de 

privacidade. É análoga, em termos éticos, à escuta clandestina de ligações 

telefônicas (que também é crime). Ou seja: constitui um método que pode até ser 

empregado por espiões ou detetives (numa prática extremamente discutível, é 

verdade), mas nunca por um jornalista. A não ser em situações excepcionais 

(BUCCI, op. cit.). 

 As situações excepcionais às quais Bucci se refere são quando os fatos investigados 

constituem crimes graves ou há premeditação destes contra os cidadãos, contra o Estado de 

Direito ou simplesmente contra a ordem, ameaçando diretamente um grande número de 

pessoas, quando é um problema social. 

Bucci chama a atenção também para a banalização da câmera oculta. Mas reconhece 

que, em alguns lugares, onde o tráfico domina, por exemplo, “(...) o uso da câmera oculta é 

a única forma de fazer jornalismo relevante e comprometido com o interesse público.” O 

jornalista aborda um ponto muito interessante sobre o uso dessa tecnologia, mostrando que 

o importante é o objetivo da utilização do instrumento, e não somente ele, em si. 

A câmera oculta pode ser útil, muito excepcionalmente, mas não é a alma do 

jornalismo. Precisamos, enfim, mais do que câmeras escondidas, de um jornalismo 

que se disponha a contar a história desse desgoverno por inteiro. Para isso o 

jornalismo precisará dispor de análises mais fundamentadas, de uma perspectiva 

histórica menos imediatista e de uma coragem imensa (BUCCI, op. cit.). 

 

ANÁLISE DOS OBJETOS DE PESQUISA 

 

O principal critério de escolha dos objetos de pesquisa foi o fato de todos utilizarem-se de 

recursos tecnológicos e da mentira ou omissão de personagens, podendo ser o próprio 

jornalista ou não.  Os dois objetos de pesquisa escolhidos para análise foram: 

“Vagner Love diz que é normal participar de festas com traficantes”
9
 – Matéria 

veiculada no programa Fantástico, da TV Globo, no dia 14 de março de 2010, na qual o 

                                                 
9 TCHAO, Eduardo. Vagner Love diz que é normal participar de festas com traficantes. Fantástico. Rede Globo. 

14/03/2010. Data do acesso: 18/06/2012. http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1529171-15605,00.html 

 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1529171-15605,00.html
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jornalista Eduardo Tchao apresenta imagens do jogador de futebol com escolta de bandidos 

armados para participar de festa na favela da Rocinha; 

“Mãe vende a filha por apenas R$ 500 reais no Pará”
10

 – Matéria veiculada no 

programa Fantástico, da TV Globo, no dia 31 de maio de 2009, feita pelos repórteres 

Francisco Regueira e Alberto Fernandes. É resultado de investigação sobre vendas de seres 

humanos. 

Como é de conhecimento geral, o fato de não se dizer a verdade tem dois 

significados: omitir ou mentir. Um dos objetos de pesquisa, a matéria “Mãe vende a filha 

por apenas R$ 500 reais no Pará”, faz uso de câmera oculta, além dos jornalistas não 

mostrarem a identidade deles. Em ambos os casos, há omissão. O telespectador, quando vê 

a reportagem, só pelo seu conteúdo e sua estética, sabe que esta foi feita dessa maneira. As 

imagens de câmera oculta são, geralmente, escuras, tremidas e de baixa qualidade, além do 

áudio ser ruim. Mesmo assim, é importante que o repórter seja sincero, ao menos, com o 

telespectador. Talvez ele não tenha notado todas essas características para identificar que 

aquela reportagem foi feita de forma escusa. Então, é fundamental que, ao longo da matéria, 

em algum momento, seja citado que foi feita com câmera escondida, como ocorreu nas duas 

matérias do Fantástico: “As imagens foram feitas com uma câmera escondida. Numa das 

noites, no mês passado, o carro importado preto chega ao baile famoso na favela”
11

; e 

“Usando uma câmera escondida, os repórteres Francisco Regueira e Alberto Fernandes vão 

em busca dos aliciadores que fazem o contato entre os interessados e as famílias. Uma 

oferta que ocorre livremente nas ruas”
12

. 

No uso de câmera oculta, subentende-se que o repórter apenas omite a identidade, 

mas Regueira e Fernandes foram além: passaram-se por pessoas interessadas em comprar 

uma adolescente. Em algumas passagens da matéria, percebe-se isso, como: 

Agora, simulamos interesse não apenas num programa, mas em comprar a jovem. 

Levar embora, para sempre. (...) 

O som do bar está no último volume. Mas o repórter Francisco Regueira deixa 

claras suas supostas intenções. Levar a moça e fazer com ela o que quiser.
13

 

                                                 
10 FERNANDEZ, Alberto, REGUEIRA, Francisco e SOARES, Paulo Renato. Mãe vende filha por apenas R$ 500 reais no 

Pará. Fantástico. Rede Globo. 31/05/2009. Data do acesso: 16/06/2012.  

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1177597-15605,00.html 

 
11 Trecho da matéria Vagner Love diz que é normal participar de festas com traficantes. Fantástico. Rede Globo. 

14/03/2010. Data do acesso: 18/06/2012. http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1529171-15605,00.html 

 
12 Trechos da matéria Mãe vende filha por R$ 500 reais no Pará. Site do Fantástico. 31/05/2009. Data do acesso: 

16/11/2009. http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1177597-15605,00.html 

 
13 Idem. 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1177597-15605,00.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1529171-15605,00.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1177597-15605,00.html
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Era preciso que isso fosse dito na matéria, claramente. Assim também acontece na 

matéria de Eduardo Tchao. O repórter só é identificado na chamada da matéria pelos 

apresentadores. Ao longo do vídeo, ele omite sua identidade e profissão para ter acesso à 

Rocinha. Com o flagrante do jogador Vagner Love na favela, a reportagem segue a linha 

acusatória, tentando denunciar associação ao tráfico para justificar sua utilidade.  

Deve-se reconhecer que, em relação ao interesse público, cujo Código de Ética dos 

Jornalistas cita no capítulo III, 

O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por 

exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones 

ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas 

as outras possibilidades de apuração (Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 

cap. III, art. 11, item III.).  

Mesmo que a matéria de Regueira e Fernandes aparente ter uma importância para a 

sociedade como um todo, na verdade não faz uma denúncia social bem embasada. Os 

jornalistas se preocupam apenas com o fato, o que Bucci (2002) chama de sintomas, 

fazendo da notícia uma espetacularização.  

O nosso problema não é bem a câmera oculta, mas o desgoverno acintoso que fez da 

câmera oculta, muitas vezes, a única ferramenta possível para o trabalho de um 

repórter em campo. O mais melancólico é que a câmera oculta pode no máximo 

expor os sintomas, mas jamais será capaz de revelar as causas dos nossos males 

(BUCCI, op. cit.). 

Eduardo Tchao, na matéria que envolve o jogador Vagner Love, tem a mesma 

atitude de Regueira e Fernandes: tenta fazer uma denúncia de associação ao tráfico de 

drogas, sendo que não se aprofunda no tema e, pior ainda, denigre a imagem de uma pessoa 

pública e querida por torcedores de futebol, com base apenas em imagens captadas de 

forma ilícita, que mostram o jogador num baile funk se divertindo. 

Em termos práticos, tem-se que concordar que a tecnologia agiliza a vida do 

profissional, mas é importante pensar também que a responsabilidade aumenta com ela. 

Afinal, invadir a privacidade do outro com recursos tecnológicos ficou fácil, mas continua 

perigoso. 

Discutir o direito de privacidade de alguém é um assunto delicado, mas defendido 

na Constituição. Cabe ao jornalista a tarefa de informar. Mas sabe-se que é difícil um 

jornalista restringir-se a isso. Muitos julgam, manipulam e deturpam, ferindo novamente o 

princípio ético da profissão, que prega isenção e responsabilidade ao passar a notícia. A 

informação acaba ficando prejudicada e, consequentemente, o público.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois do embasamento teórico sobre ética, análise de matérias que se utilizam de novas 

tecnologias e a mentira empregada por jornalistas, sempre em busca de uma grande 

reportagem, é possível avaliar e julgar a prática cada vez mais comum entre os jornalistas? 

Magnus Enzensberger, filósofo alemão, chega a propor uma práxis jornalística 

baseada na manipulação consciente da informação, argumentando que a verdadeira 

questão não é se há ou não manipulação, mas quem manipula e com que interesse 

(KUCINSKI, 1998). 

A opinião que precisa ser unanimidade é que a principal preocupação do jornalista 

deve ser a informação de boa qualidade e adquirida de forma verdadeira. E o conceito de 

verdade não mudou ao longo do tempo. Quando for realmente necessário (e, como o 

Código mesmo ressalva, quando todas as alternativas de se obter a matéria forem tentadas, 

sem sucesso), o profissional de Comunicação deve avisar que se utiliza de meios escusos - 

quando assim o fizer, por questão de credibilidade - ao menos para com o público (leitor, 

ouvinte, telespectador). 

O público, em geral, espera realmente do jornalista mais do que uma informação 

precisa, isenta e objetiva. O jornalista é visto, sim, como alguém que fiscaliza, denuncia e 

cobra das autoridades a ação. Mesmo com essa responsabilidade, a prática jornalística deve 

ter limitações, a começar pelo uso das tecnologias indiscriminadamente, que pode levar à 

espetacularização da notícia. Outro ponto é a relevância do assunto para a sociedade, para 

que recursos de câmeras ocultas e a omissão ou mentira da identidade do jornalista sejam 

devidamente utilizados. 

A discussão sobre estas práticas é longa, com muitas divergências. Concorda-se com 

Cláudio Abramo (1988): “(...) a ética deve estar relacionada ao cidadão, ao indivíduo, e não 

à profissão”. Assim, a prática ética ou antiética e sensacionalista de um jornalista depende 

de cada um, tanto faz um cidadão ou um jornalista. Não é um Código, que causa 

divergência de opiniões sobre a sua rigidez ou defasagem, que deve domar as suas ações. É 

possível a união entre novas tecnologias e a realização do jornalismo de qualidade, em prol 

de uma profissão que denuncia, informa, age e reage, sempre em busca do melhor para a 

sociedade. 

O jornalista Emilio Palácio sintetiza a reflexão sugerida neste artigo: a de que a 

liberdade de expressão, para o jornalista, está intrinsecamente ligada à verdade. “O 

princípio fundamental é a verdade. Vale tudo para fazer bom jornalismo, exceto a mentira. 

Este é o único limite que a liberdade de expressão deveria ter” (HYGINO, 2010).  
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