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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho consiste em expor os desafios de ser jornalista de guerra nos dias 

atuais. A pesquisa pretende apresentar o universo da profissão jornalística na cobertura de 

grandes conflitos, como o na Síria sob o regime do ditador Bashar Al-Assad. Desta forma, 

se baseará nos relatos do jornalista brasileiro Klester Cavalcanti, que tentou cobrir a Guerra 

Síria. O artigo promove uma reflexão sobre o fazer jornalismo em guerra, trazendo riscos 

para os jornalistas e expondo as deficiências existentes na investigação, e busca, inclusive, 

demonstrar o lado ético da profissão. O estudo está embasado nos aportes teóricos de 

Leandro Boaventura Fortes, Solano Nascimento, Nilson Lage, entre outros. 
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Introdução 

 

O objetivo deste trabalho consiste em explanar sobre os desafios que os 

profissionais jornalistas investigativos enfrentam no seu dia a dia em coberturas de grandes 

eventos que trazem riscos a sua integridade física e muitas vezes psicológica. Desse modo, 

o grande desafio dessa profissão parece ser trazer à tona uma ou mais verdades ocultas, 

divulgar as informações ao público, mas continuar intacto, o que parece ser quase 

impossível nos dias de hoje.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial, pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau - PE), 

email: daianerocha22@gmail.com. 

 
3 Jornalista, estudante de Pós-Graduação 2º. Semestre do Curso Esp. Prod. Audiovisual (Iesam) – PA  email: 

amorenadoradio@ig.com.br 
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Outro ponto que está no centro da discussão é sobre a ética jornalística, tomando 

como base aqui as recomendações do Código de Ética dos jornalistas brasileiros, a Carta 

Universal dos Direitos Humanos publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Constituição de 1988, entre outros documentos importantes da área. 

 Além disso, o jornalista investigativo deve parece viver em uma corda bamba, 

tendo de se sustentar diante de governos ditadores e autoridades que gostariam de continuar 

omissas, e consequentemente dificultam o trabalho desses profissionais.  

A reflexão sobre o fazer jornalismo investigativo, bem apurado, é explanada nos 

relatos da obra do jornalista Klester Cavalcanti, no Livro “Dias de Inferno na Síria – O 

relato do jornalista brasileiro que foi preso e torturado em plena guerra”. Cavalcanti 

enfrentou todas as dificuldades para obter a permissão de viajar para a Síria, a fim de fazer 

a cobertura do conflito. Quando chegou lá foi preso e torturado, e teve de relatar os fatos e 

ouvir as fontes dentro da prisão, junto de outros presos vítimas do opressor Bashar Al-

Assad.  

É sobre este cenário que este trabalho vai discutir. Como ser jornalista investigativo, 

checando informações, passando riscos de morte muitas vezes, para obter uma informação 

criteriosa e minuciosa, pronta para ser distribuída ao público, o principal interessado.  

 

2. Conceito do jornalismo Investigativo e sua função na sociedade 

 

  O jornalismo investigativo tem como alvo principal trazer à tona a verdade oculta. O 

objetivo é divulgar informações que antes eram desconhecidas do público. O primeiro passo 

é a investigação, quando o profissional visa juntar relatos apurados e construir uma matéria 

rica em detalhes, para no fim, informar ao leitor, oferecendo-lhe uma prestação de serviço, 

que ora se confunde com o lado humanitário do próprio jornalista, ora faz parte do fazer 

jornalismo, que nada mais é do que um papel social, um serviço prestado à população.  

 
Essas premissas podem ser consideradas pilares do jornalismo 

investigativo, que se propõe a reconstruir acontecimentos importantes, 

promover reformas, expor injustiças, desmascarar fraudes, divulgar o que 

os poderes públicos querem ocultar, mostrar como funcionam esses 

organismos, informar os eleitores sobre os políticos, especialmente sobre 

suas intenções e atuação (LOPES; PROENÇA, 2003, p 10). 

 

Para Lopes e Proença (2003), o jornalismo investigativo tem muito de papel social, 

na busca incessante pela verdade, com um objetivo de promover mudanças a partir de um 
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senso crítico desenvolvido nas pessoas que estão sendo informadas. Para eles, o bom senso 

deve fazer parte deste profissional que busca constantemente expor à população como 

funciona o organismo social.  

 Por este motivo, o jornalismo e a democracia devem caminhar lado a lado, de forma 

que um seja o norte do outro. E a investigação é fundamental para que exista essa relação. 

“O jornalista não pode esquecer seu papel e sua importância, peças fundamentais em termos 

de construção da cidadania, uma vez que é responsável pela transmissão de informações e a 

ideia de cidadania está subordinada à informação” (LOPES; PROENÇA, 2003, p. 133).  

 Mas, partindo do conceito de FORTES (2005) de que todo jornalismo é 

investigativo, a tarefa da investigação já seria parte de todo profissional. E este preceito 

parece ainda enfrentar resistência aqui no Brasil. No ponto de vista de Lopes e Proença  há 

uma diferença na investigação de apuração. Nessa linha de pesquisa,  

 

O jornalismo de investigação consiste em juntar os dados pertinentes, 

ainda mais os ocultos, para que o leitor se inteire da verdade. Em vista 

disso, jornalismo investigativo pode ser definido como a busca da verdade 

oculta ou mesmo como uma reportagem em profundidade. (LOPES E 

PROENÇA, 2003, p. 12) 

 

Neste sentido, o jornalismo investigativo denomina-se, não como uma mera 

atividade jornalística de fato, mas como uma investigação que desvende dados ocultos, 

pontos que se encontram implícitos, escondidos. E quando expostos, o cidadão deve 

interpretá-lo de modo que exerça o papel de mudança social. Mas o dever do jornalista é 

mostrar, é expor, é fornecer informações que antes eram escondidas. Entretanto, se por 

ventura as autoridades não tomarem providências, e o cidadão continuar omisso, o 

jornalista continua a cumprir a sua tarefa que é de informar com objetividade. Mas se o seu 

trabalho não conseguir atingir tal mudança na sociedade, e não conseguir contribuir para 

erradicação de dados negativos, então, não houve nenhuma contribuição e o seu trabalho 

não fluiu em boas ações.  

Faz parte desse profissional, executar uma investigação dos fatos com cuidado, 

narrando a história. O repórter tem de reconstruir um acontecimento, e enxergar-se dentro 

deste contexto o qual está analisando, relatando. Lopes e Proença dizem que “os dois 

pilares dos textos de investigação são a precisão e a exatidão – a partir disso, o relato 

adquire credibilidade do ponto de vista dos leitores” (2003, p. 19).  Desta forma, o interesse 
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público fica evidenciado e potencializa a informação, de modo que esse profissional busque 

o máximo possível de exatidão, coerência e objetividade nos relatos. 

Para Lopes e Proença (2003, p.15) “o jornalista investigador é quem provoca a 

informação, é quem dá os passos necessários para a obtenção dos dados que necessita para 

completá-la, aquele que busca, compara e não é mero receptor da informação”.  

Entretanto, a preocupação de Leandro Fortes (2005) é de que o jornalismo 

investigativo deixe sua característica propriamente investigativa - buscando desvendar 

dados ocultos, ser um profissional que contribua nas mudanças sociais – oferecendo na 

verdade meras reportagens intituladas de furos jornalísticos, onde não houve um 

aprofundamento sério nas investigações que: 

 

Implica um trabalho ativo de apuração do repórter. É por isso que 

vazamento de informações por autoridades, repasse de descobertas de 

terceiros, reprodução de algum tipo de revelação obtida por um 

investigador que não seja o jornalista não são considerados exemplos de 

jornalismo investigativo (NASCIMENTO, 2010, p. 21) 

 

Por isso, o jornalismo precisa exercer um papel relevante na construção da realidade 

social. Esse jornalismo deve contribuir com a democracia, tendo em vista que ele indaga 

sobre fatos desconhecidos, mas altamente importantes para a tomada de decisão da 

população quando são apresentados objetivamente. Assim, o jornalismo investigativo é um 

ator social na busca incessante pelas mudanças sociais. Para tal, o 

 

Jornalismo investigativo depende muito da frieza, da capacidade analítica. 

Depende, sobretudo, de uma característica do bom jornalismo que é a 

capacidade de associar fatos. Ao reunir documentos, fragmentos de uma 

história, entrevistas, o repórter vai dando sentido aos fatos (LOPES; 

PROENÇA, 2003, p. 143) 
 

 

3 Os riscos da investigação  

 

 Jornalistas investigativos arriscam-se diariamente para cobrir, na maioria das vezes, 

eventos conflituosos como guerras. Vale como exemplo a atual Guerra na Síria do ditador 

Bashar Al-Assad, onde há relatos de jornalistas que foram presos e torturados, como o 

jornalista brasileiro que é tema central deste artigo, Klester Cavalcanti, em que sua tentativa 

de buscar informações naquele lugar resultou em um livro publicado: Dias de Inferno na 

Síria (2012).  
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No Manual de Segurança para Jornalistas, elaborado pelo Comitê de Proteção de 

Jornalistas (CPJ) “Cobrir conflitos armados representa a mais séria ameaça que um jornalista pode 

enfrentar. Estar em bom estado físico pode ajudar a evitar lesões. Ele também deveria estar 

emocionalmente preparado, adequadamente equipado, corretamente treinado e provido de uma 

apólice de seguro apropriada”. 

 

Isso significa que as empresas de comunicação que enviam jornalistas para esse tipo 

de cobertura, têm o dever de assegurar proteção contra esses riscos. Devem fornecer 

equipamentos de proteção como capacetes, coletes, etc., para uma melhoria das condições 

de trabalho desses profissionais na guerra, bem como fazer cursos práticos que os 

capacitam para esse tipo de cobertura. Em se falando de conflitos armados, o perigo é maior 

e sempre iminente.  

Desta forma, o Capítulo 1, do Artigo 2º, Inciso 5,  do Código de Ética dos 

Jornalistas brasileiros, diz que “a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a 

aplicação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser 

denunciadas à comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante”. 

Isso implica que a divulgação de informações por jornalistas não deve sofrer abusos 

de poder nem político, nem econômico, nem de qualquer outro mecanismo ou grupo. 

Repórteres que cobrem conflitos precisam ter asseguradas a sua vida, sua integridade e a 

realização deste trabalho, não resultando em danos físicos nem psicológicos. E o livre fluxo 

de informação aos cidadãos é assegurado por Lei.  

Em outras, épocas parece que o jornalismo investigativo era cumprido com mais 

rigor e facilidade, quando os reportes que cobriam os conflitos armados tinham mais acesso 

à informação de seu país e entravam com mais facilidade em outros países para fazer a 

cobertura da guerra. Não enfrentando riscos iminentes como os atuais. 

 E esse risco de sofrer abusos tem enfraquecido o profissional de jornalismo, que no 

lugar de buscar por informações e divulgá-las em prol da sociedade e do crescimento do 

cidadão, tem visto seu nome como torturado, agredido, em noticiários, no lugar de trazer 

informações importantes. 

Há décadas, os jornalistas eram capazes de cobrir conflitos com sucesso 

de diferentes flancos, Atualmente, tanto as forças governamentais como os 

insurgentes têm detido ou atacado jornalistas suspeitos de manterem 

relações com seus inimigos. (Comitê de Proteção de Jornalistas, Manual 

de Segurança para Jornalistas).  
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Neste contexto de guerra, o Instituto Internacional para a Segurança da Imprensa 

(INSI em inglês) sediado na Europa, tem capacitado muitos jornalistas do mundo inteiro. 

“Além de adquirir múltiplas habilidades, os jornalistas frequentemente criam vínculos entre si”
4
.  

Essa situação é mais agravante, pois parece que as forças dominantes políticas e 

econômicas estão por trás do conflito armado. No artigo “Os desafios de se fazer jornalismo 

em ambiente de guerra”
5
, João Paulo Charleaux diz que o tema é histórico e atual postula 

que  

Não é difícil imaginar o que de fato está passando nos rincões do Brasil e 

de outros países onde, em lugar de conflitos armados de grande 

visibilidade, o que existe é um tremendo poder econômico e político, 

muitas vezes vinculado a grupos criminosos e máfias com interesses locais 

ou internacionais que não duvidam em comprar, ameaçar, amedrontar ou 

mesmo eliminar fisicamente jornalistas que se oponham aos seus 

interesses. Para dizer de forma direta, morre-se mais em tempo de “paz”. 

 

 

Desse modo, a discussão em garantir proteção aos jornalistas de guerra deve ser 

sempre pautada e lhes garantir segurança em ambientes altamente inseguros, deve ser 

prioridade. Acredita-se que quando a informação for tratada com prioridade para o cidadão, 

os jornalistas, meros prestadores de serviços, que arriscam as suas vidas para a obtenção do 

livre fluxo informacional, devam ter assegurada a sua integridade física e psicológica.  

 

4 Sobre o direito de informar e ser informado 

 

A luta pela garantia do acesso à informação é histórica, e já era discutida, bem 

como, foi postulada em documento como forma de garantia de acesso a informação por 

parte da humanidade.  

Foi com a necessidade de obter acesso aos direitos do ser humano que culminou na 

Carta Universal dos Direitos Humanos, inscrita em 1948 no Pós-Segunda Guerra Mundial, 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), quando o seu artigo XIX dizia o seguinte:  

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. (CARTA UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 1948 p. 9) 

                                                 
4 Manual de Segurança para Jornalistas, acessado em 16 de julho, Às 12h56, em http://cpj.org/pt/2014/06/armed-

conflict.php#4) 
5 Disponível no endereço eletrônico 

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/artigos/52060/os+desafios+de+se+fazer+jornalismo+num+ambiente+de+guerr

a.shtml, por João Paulo Charleaux.  Acesso em 16 de julho de 2014. Às 13h06. 

http://cpj.org/pt/2014/06/armed-conflict.php#4
http://cpj.org/pt/2014/06/armed-conflict.php#4
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/artigos/52060/os+desafios+de+se+fazer+jornalismo+num+ambiente+de+guerra.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/artigos/52060/os+desafios+de+se+fazer+jornalismo+num+ambiente+de+guerra.shtml
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A ONU buscou garantir que a dignidade dos cidadãos viesse a ser assegurada por 

Lei, pois as consequências negativas da segunda guerra precisavam ser minimizadas 

“considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultassem em atos 

bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade [...]” (1948, p. 1). O objetivo 

principal era garantir o acesso à informação e aos documentos do governo. 

 Nesse contexto, a garantia desse direito como direito humano, é símbolo de 

democracia, em que se tenha um regime que contribua para o crescimento e fortalecimento 

social e cultural dos diversos grupos.  

 Assim, a figura do jornalista investigativo não pode ser ameaçada e amedrontada. O  

repórter não pode ser impedido de investigar e obter provas da guerra. Pois o seu trabalho é 

relato vivo de fatos que ocorrem no mundo e que quando se tornam conhecidos, servem 

para o crescimento do regime democrático de direito.  

 Para Nilson Lage (2001) a pesquisa é a base de um bom jornalismo “toda 

reportagem pressupõe investigação e interpretação” (LAGE, 2001, p. 134). Lage (2001) 

acredita que o tempo para investigação é primordial para a obtenção de resultados 

objetivos, em que a matéria esteja rica em detalhes e carregada de informação de qualidade 

e de credibilidade, já que teve um tempo necessário para a checagem das fontes.  

Após 40 anos do caso Watergate, do jornal The Washigton Post, em 18 de julho de 

1972 (que derrubou o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, dois anos depois, em 

1974), o mais emblemático caso do jornalismo investigativo, dos repórteres Bob Woodward 

e Carl Bernstein continua como inspiração para profissionais e estudantes de todo o mundo.  

Casos como o do Watergate, demonstram que é possível trabalhar em busca do 

acesso à informação. Representantes do jornalismo investigativo mundial, eles enfrentaram 

as dificuldades que ainda são vividas pela imprensa atual, quando esta busca exercer a 

liberdade de expressão, e desempenhar um papel crítico de denunciar as injustiças sociais, 

como guerra, corrupção, etc. 

Desta maneira é imprescindível que o artigo 222º da Constituição Federal de 1988, 

sobre a Comunicação Social, a Carta Universal dos Direitos humanos, e outros documentos 

importantes a respeito deste assunto sejam de fato aplicados, e que autoridades não 

impeçam que jornalistas investigativos busquem documentos para compor o livre fluxo de 

informação.  

 

Art. 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. 
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§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

 

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. 

(Capítulo 5, artigo 222, da Constituição Federal do Brasil, sobre a 

Comunicação Social)
6
 

 Mas, para que o livre exercício de jornalismo seja aplicado, os profissionais do setor 

precisam também seguir algumas regras e princípios básicos como diz no Capítulo II artigo 

6º inciso VII “combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando 

exercidas com o objetivo de controlar a informação”.  

5 A ética na investigação  

 

Lage (2001) conceitua ética como “O estudo dos juízos de valor (bem/mal) 

aplicáveis à conduta humana, no todo ou em um campo específico”. Assim, moral seria o 

“conjunto das regras de conduta consideradas eticamente válidas”. Lage (2001) fala que os 

códigos de ética são códigos deontológicos. Desta forma, esse profissional deve respeitar o 

que diz o Art. 3º que “o exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza 

social, estando sempre subordinado ao presente Código de Ética”.  

Neste âmbito, o jornalista precisa desempenhar um papel decisivo no seu trabalho. 

Ele tem que checar informação e saber se relacionar com a fonte para o sucesso desse tipo 

de investigação. Sabendo que existem métodos e limites e que a apuração é requisito 

primordial para o alcance da verdade dos fatos.  

 

Os fatos [...] não aparecem diante de nós como algo íntegro e totalizado. O 

processo do conhecimento pressupõe a coleta desses fragmentos da vida e 

sua conexão com antecedentes e consequências para que o fato seja 

apreendido na sua totalidade (CANELLAS, Marcelo. apud FORTES, 

Leandro. Jornalismo investigativo. São Paulo: Contexto, 2005, p. 16) 

 

Mas atualmente, a pressa em dar o furo de reportagem faz com que jornalistas 

deixem de dar mais atenção à sua investigação, deixando de ouvir adequadamente as fontes, 

buscar documentos mais detalhados, para dar a matéria em primeira mão.  

                                                 
6 Acesso em 16 de julho de 2014, às 15h43. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/atividade/conselho/atribuicoes.asp?s=CCS  

http://www.senado.gov.br/atividade/conselho/atribuicoes.asp?s=CCS
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Essa conduta é de tal importância, que existem os Princípios Internacionais da Ética 

Profissional no Jornalismo
7
, criado pelas organizações internacionais e regionais de 

jornalistas profissionais desde 1978, sob consulta da UNESCO. Dentre todas as 

responsabilidades dos jornalistas neste documento está o direito dos povos em ter 

assegurado a informação verídica, ter o jornalista com um profissional dedicado e honesto à 

serviço da sociedade, trabalhando sempre em prol da coletividade, sem quaisquer 

favorecimentos a terceiros. O documento também assegura a integridade do jornalista.  

Neste contexto, da mesma forma que os jornalistas têm o direito de ter assegurada a 

sua integridade física e moral, eles têm com a sociedade o compromisso de honestidade e 

nunca um favorecimento pessoal ou de autoridades. Seu compromisso é com o povo e para 

o povo. Fato este exemplificado no Art. 4º do Código de Ética dos Jornalistas brasileiros 

que diz que “o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, 

deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta 

divulgação”. No texto, o jornalista deve ser contra o autoritarismo e à opressão, e 

resguardar o sigilo das fontes, e não “colocar em risco a integridade das fontes e dos 

profissionais com quem trabalha” (Art. VI Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros).  

 

6 Relatos do livro: Dias de Inferno na Síria – jornalistas e a profissão perigo 

 

No livro “Dias de Inferno na Síria – O relato do jornalista brasileiro que foi preso e 

torturado em plena guerra”, Klester Cavalcanti conta tudo o que viu e viveu durante seus 

dias no “inferno”
8
.  

Cavalcanti saiu com um documento do consulado da Síria em São Paulo, em maio 

de 2012, que o autorizava a usar seus equipamentos de trabalho para registrar a realidade da 

guerra civil, além do passaporte e o visto de trabalho por sete dias.  

Antes de sua viagem, ele encontrou dificuldades com o Ministério do Exterior Sírio, 

que demorou para solicitar seu visto. Cavalcanti pensou inclusive em entrar 

clandestinamente em território Sírio, mas não foi necessário, porque seu visto foi liberado. 

Primeiramente, ele foi para Beirute no Líbano, e pegou um ônibus até a cidade de 

Damasco na Síria onde pretendia chegar até Homs, cidade em que as forças militares de 

Bashar Al-Assad atuam intensamente contra o Exército Livre da Síria.  Por isso o interesse 

                                                 
7
  Princípios Internacionais da Ética Profissional no Jornalismo – 1983. Disponível em  

http://www.jornalistas.eu/?n=7998  Acesso em 16 de julho de 2014, às 17h18 
8 Termo utilizado pelo jornalista Klester Cavalcanti em seu livro.  

http://www.jornalistas.eu/?n=7998
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do jornalista em ir até essa cidade.  Um fato curioso e importante é que todos na Síria o 

chamavam de Sahafi, que é jornalista em árabe.  

Sua primeira tentativa de chegar à Damasco não deu certo e Cavalcanti precisou 

voltar a pé por uma ponte que liga a Síria e o Líbano. Ele foi parado várias vezes em postos 

policiais sendo revistado sempre. Mas, como jornalista investigativo ele não desistiu, 

passou a noite no Líbano e pela manhã pegou uma van rumo à Damasco, onde passou a 

noite. Na manhã seguinte, O jornalista pegou um ônibus na rodoviária, quando chegou no 

posto policial da rodoviária de Homs foi novamente revistado, mas foi liberado, de lá ele 

pegou um táxi com muito esforço para chegar até o Canadian Hospital, no centro da cidade, 

onde ele se encontraria com um de seus contatos para realizar o desejado. Mas, no meio do 

caminho, o taxista foi obrigado por militares a parar e foi liberado novamente, chegando 

perto do centro da cidade, foi parado novamente em um posto policial, depois de 

descobrirem que Cavalcanti era jornalista, um dos militares entrou no táxi com ele e 

mandou que o taxista parasse em uma esquina de conjuntos residenciais, onde havia outros 

militares a espera, o militar obrigou Klester a descer do táxi, o ameaçando com um fuzil 

apontado para a sua cabeça, foi quando o “inferno” começou. Foi revistado, teve seu 

material de trabalho recolhido, o passaporte e o visto.   

Deste lugar, um carro civil com quatro homens bem armados buscou Cavalcanti, 

fazendo-o entrar no carro e levando-o a um edifício que certamente pertencia ao Governo, 

pois havia fotos do Bashar Al-Assad. Neste lugar, ele teve seu rosto queimado por cinzas de 

cigarro, pois se recusava a assinar um documento escrito em árabe, e apenas cedeu aos 

militares, por ser ameaçado de tortura até a morte. Em seguida, dormiu algemado na 

cabeceira da cama. Quando acordou, havia uma van branca a espera de Cavalcanti, que o 

levou a outro edifício do Governo, junto com algumas crianças e mulheres, todos 

algemados. Depois de ser indagado por militares, foi colocado em caminhão com dezenove 

homens, incluindo idosos e levados até a Penitenciária Central de Homs.  

Foi a partir deste último fato, que ele ficou por seis dias, obrigado a dividir cela com 

mais de vinte detentos, comendo em uma única bacia pão com ovos mexidos divididos 

entre todos. Foi torturado, humilhado. 

Klester Cavalcanti sempre foi acostumado a denunciar violações dos Direitos 

Humanos no Brasil. Na Síria, ele teve de fazer o seu trabalho investigativo em um ambiente 

não agradável, com apenas um bloco de anotações. Foi neste lugar, preso, quase 

enlouquecendo, que ele conseguiu executar o dever do jornalista, o de informar aos 
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cidadãos, de denunciar, de mostrar aos povos o que está acontecendo naquele país, para que 

as autoridades possam ver e tomar atitudes. Pois esse é o papel social do jornalismo, o de 

intervenção social. Na ocasião ouviu relatos dos próprios presos, ouviu tiros, bombas, ele 

viu a guerra sob uma perspectiva bem diferente. Seus ouvidos puderam ver e enxergar o 

que acontecia do lado de fora. Enquanto que do lado de dentro ele continuava a escutar as 

fontes e escrever os relatos daquela guerra civil que detonava e detona o país Sírio. Os 

relatos que ele escutou dentro da cela, foram de vítimas de guerra. Pessoas que sofreram 

com o regime ditador de Bashar Al-Assad.  

Cavalcanti, apesar de tudo isso, fez amigos verdadeiros dentro da cela, e pôde 

refletir sobre a dor, a amizade, a tolerância e a fé.  

Abaixo imagens tiradas pelo jornalista enquanto esteve cobrindo a guerra síria.  

 

Figura 1 Cavalcanti teve seu rosto queimado com um cigarro após se recusar a assinar um documento 

em árabe. A imagem mostra a cicatriz deixada pela queimadura. (Foto: Klester Cavalcanti) 
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Figura 2 Próximo ao centro de Homs, Klester Cavalcanti fotografou, de dentro do táxi, a explosão de 

uma bomba em cima de um prédio, durante um ataque do Exército Sírio. (Foto: Klester Cavalcanti) 

 

 

6 Considerações finais  

   

Através desta pesquisa pôde-se observar que o jornalismo investigativo carece de 

mais investimentos e atenção. Uma profissão séria, perigosa, mas que tem o objetivo de 

denunciar a corrupção, as guerras, e tudo o que for oculto e necessite de investigação 

profunda. Klester Cavalcanti em seu livro deixa uma lição de persistência, de um 

profissional que precisou enfrentar as pressões políticas, econômicas e sociais para trazer de 

volta relatos de uma guerra que parece ainda não ter data para acabar. 

 O jornalismo investigativo demonstra um cenário ainda frágil. E a coragem não é 

ingrediente suficiente em uma grande reportagem. É necessário dominar completamente as 

técnicas disponíveis, ainda mais agora que a tecnologia tem deixado o trabalho do jornalista 

mais fácil e rápido. Muita rapidez, no entanto, pode deixar o trabalho fraco na apuração de 

relatos, fontes e não confiável. 

 Outra ressalva é que, apesar da web disponibilizar documentos, dados públicos em 

tempo real, vídeos, áudios, transmissões ao vivo, o jornalista investigativo continua sendo 

um profissional indispensável, pois ele precisa checar, interpretar e cruzar informações,  

enfrentando dificuldades, entrando muitas vezes em situações conflituosas, arriscando a 

própria vida, para ver o acontecimento e relatá-lo com minuciosidade e detalhes.  
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 Por esse motivo, esse repórter precisa estar protegido com equipamentos de 

proteção, bem como necessita de mais atenção por parte de autoridades, mas acima de tudo 

respeito e a preservação de sua integridade física e moral.  

Portanto, esse profissional investigativo precisa ser ético, cumprindo com os deveres 

e regras de sua profissão, checando as informações, trabalhando em prol da sociedade, de 

modo que ao público tenha a capacidade de intervir quando as autoridades ficam omissas. 

Pela importância desta profissão, os olhares devem estar atentos todas as vezes que um 

olhar crítico cruzar fronteiras, comunidades em conflitos e qualquer risco que ele enfrentar. 
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