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RESUMO: O presente trabalho tem como propósito analisar o papel do repórter 

investigativo na construção da reportagem deste gênero. A fim de cumprir este objetivo, 

primeiramente foi realizado um estudo sobre o jornalismo investigativo e suas principais 

características. A partir do aporte teórico serão apontados e analisados os desafios 

existentes e o papel do jornalista no trabalho de investigação. Neste artigo analisamos os 

desvios éticos e as armadilhas que podem ser encontradadas pelos profissionais ao fazer 

uma grande reportagem. Por fim, mostramos como o repórter é decisivo para que o 

jornalismo ainda tenha fôlego e apresente reportagens que fazem diferença para a 

sociedade.  
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1. Introdução 

 

O termo jornalismo investigativo, a primeira vista, soa redundante já que, partimos 

do pressuposto  que todo jornalismo tem por essência a investigação, mas há uma diferença 

entre jornalismo investigativo- aquele que resulta da investigação do próprio repórter e vai 

além da apuração que toda reportagem deve ter- e  jornalismo sobre investigações- aquele  

que se dedica a relatar o resultado final ou parcial de investigações oficiais. Nas ultimas 

décadas o avanço da tecnologia e da lei da transparência contribuíram para que os 

jornalistas tivessem acesso a documentos importantes como, registros de gastos do Governo 

Federal, nomes de empresas que recebem recursos públicos, informações sobre o 

patrimônio de funcionários públicos, a ficha dos representantes do poder público, entre 

outras.  As facilidades da internet, no entanto, fizeram com que os repórteres abandonassem 

as enciclopédias, registros e planilhas, até mesmo a busca física pela fonte perdeu o 
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entusiasmo. O jornalismo investigativo perdeu forças e o jornalismo sobre investigação 

tornou-se um fenômeno.   

Por outro lado, a investigação foi sendo cada vez mais aprofundada por aqueles que 

não se contentavam apenas com os e-mails das assessorias. O jornalismo investigativo virou 

especialização, um status dentro do jornalismo brasileiro. Diga-se de passagem, é uma área 

com pouco glamour e muitos riscos, mesmo assim existem aqueles que acreditam valer a 

pena e se debruçam em longas e perigosas investigações com a intenção de mudar de 

alguma forma realidades sociais, políticas ou humanitárias.  

Para Gilberto Dimenstein e Ricardo Kotscho, a verdade é que ser repórter é o que 

faz o jornalismo valer a pena, o que dá graça a esta prática, ser repórter é fundamental.  

Ao longo do trabalho e de nossa argumentação, esperamos mostrar a importância do 

repórter investigativo para que se conte uma boa história. E revelar como o repórter passa a 

ser um narrador-personagem de suas próprias reportagens. 

 Com tal objetivo, faremos uma breve apresentação histórica do jornalismo 

investigativo, de seu surgimento desde a Segunda Guerra Mundial, os cuidados com as 

armadilhas que podem atrapalhar o repórter e finalmente o papel do repórter que vai muito 

além da notícia.  

 

 2.  Jornalismo Investigativo 

 

O jornalismo investigativo, independente de ser classificado como categoria, assim 

como toda atividade jornalística, tem como objetivo principal fazer o elo entre os 

acontecimentos e a sociedade, sem produzir versões parciais ou que atendam a interesses 

que não sejam coletivos e sem direcionar e manifestar julgamentos sobre os fatos. Leandro 

Fortes define a função social do jornalismo como: 

 

Utopias à parte, a função idealizada do jornalismo é exatamente a de democratizar 

as informações a partir de uma decodificação isenta de seus significados, liberta de 

preconceitos e pressões, embora a vida real teime em impor todo tipo de obstáculo 

ao conjunto de procedimentos dessa atividade, cujo caráter intelectual está cada vez 

mais atrelado ao campo comercial, ou aprisionado por ele, tanto faz.  (FORTES, 

2005, p. 25). 
 

Os primeiros registros de atividades investigativas foram praticados por jornalistas 

norte-americanos em 1955, após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Sequeira 

(2005), o jornalismo investigativo teve uma mudança significativa com a premiação de uma 

reportagem do Philadelphia Bulletin, que denunciava a corrupção policial e foi vencedora 
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do Prêmio Pulitzer em 1964. No entanto, foi em 1972 que uma série de matérias publicadas 

pelo jornal Washington Post obteve grande repercussão com o caso Watergate. A matéria 

revelava um plano de espionagem, em que uma escuta ilegal fora instalada por pessoas 

ligadas ao governo republicano de Richard Nixon no prédio Watergate, sede do Partido 

Democrata na cidade de Washington. O escândalo ganhou força e atenção do público e o 

trabalho de investigação dos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward fez com que o 

presidente renunciasse em 1974. Considerada uma das maiores reportagens investigativas 

da história, o caso foi contado no filme “Todos os homens do presidente”, tendo como 

protagonistas os atores Robert Redford e Dustin Hoffman.  

Para Sequeira (2005), “o início do caso Watergate, cuja série de matérias começou a 

ser publicada em 1972 e culminou com a renúncia do ex-presidente americano Richard 

Nixon, em 1974, é, até hoje, considerada um paradigma no jornalismo investigativo”. 

Antes mesmo do caso Watergate, grandes reportagens e de cunho investigativo 

tinham amplo campo nos Estados Unidos. Isto possibilitou a criação de correntes dentro do 

campo jornalístico. Nos anos 1960, por exemplo, o modelo de jornalismo investigativo 

americano tinha o chamado New Jornalism. Essa corrente se tornou uma alternativa ao 

jornalismo objetivo e distanciado dos fatos, que era a principal característica da imprensa 

americana, antes do novo estilo. O repórter passa a fazer parte do fato e constrói a história 

como numa narração literária, a partir de tudo que foi vivido por ele. O novo estilo 

abandona o jornalismo tradicional, a narrativa passa a ser em terceira pessoa para valorizar 

o repórter, dando a ele liberdade para criar. A reportagem foi transformada numa espécie de 

novela realista.  

Segundo Sequeira (2005), grandes nomes do jornalismo americano se dedicaram ao 

estilo, como Gay Talese, que escreveu a coletânea de artigos “Aos olhos da escuridão”, 

publicados em revistas os textos viraram exemplos clássicos de New Jornalism. 

No Brasil, esta corrente chegou em 1966, primeiro no eixo Rio- São Paulo. A revista 

“Realidade” e o “Jornal da Tarde” traziam textos que se aproximavam da literatura e que 

abrigaram toda uma geração de jornalistas-escritores. O grande exemplo brasileiro foi 

Euclides da Cunha, cujas reportagens, realizadas como enviado especial do jornal O Estado 

de S. Paulo na Guerra de Canudos, deram vida a obra “Os sertões”.  

Mas diferente dos Estados Unidos, no Brasil esse tipo de jornalismo recebia o nome 

de “reportagem especial”, e entre os jornalistas, “grande reportagem”. Na década de 1970, 

não se falava, nas redações brasileiras, em jornalismo investigativo, mas já se sabia que 

existia uma especialidade diferente no repórter que ia além do furo, assim esse profissional 
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se caracterizava diferente dos outros, era o repórter que, incansável, precisava batalhar pelas 

informações, desenvolver suas próprias técnicas de apuração e acabava criando um estilo 

para escrever a reportagem.  Na opinião do jornalista investigativo Percival de Souza, 

citado por Sequeira, “é um processo de trabalho do repórter que diferencia a reportagem 

investigativa de outros tipos de reportagem”.  

A denominação de jornalismo investigativo, portanto, chegou mais tarde ao Brasil, 

assim como o seu desenvolvimento mais cotidiano na mídia impressa Sequeira (2005). Foi 

por meio do jornal impresso, durante a ditadura militar, que alguns jornais, como O Estado 

de São Paulo, destacou-se em denúncias políticas contra o governo. A mais famosa delas 

foi quando, em 1976, o próprio Estadão publica uma série de três reportagens intituladas: 

Assim vivem os nossos superfuncionários, que choca o país ao desnudar para a sociedade a 

boa vida de ministros e altos funcionários da corte instalados em Brasília e nas capitais 

federais.  

Produzida pela equipe de reportagem do jornal, sob a coordenação do jornalista 

Ricardo Kotscho, a série dá nova dimensão ao jornalismo investigativo no Brasil, 

que se converte, como nos Estados Unidos, em representante dos interesses dos 

cidadãos – desvendando informações que grupos de poder tentam manter 

escondidas na sociedade e mostrando como funcionam os mecanismos burocráticos 

do sistema, num mundo cada vez mais complexo, no qual se torna virtualmente 

impossível ao cidadão comum saber como são produzidos os fatos que o afetam 

diretamente. Mas é importante mencionar, sem com isso se converter em substituto 

das informações públicas omissas. (SEQUEIRA, 2005, p.12) 

 

De acordo com Fortes (2005), casos como esses geraram a imprensa daquela época, 

um retardamento de divulgação de matérias de cunho investigativo e a volta da censura. 

Esse cenário só muda alguns anos depois, com o movimento popular das “Diretas já”. A 

Constituição de 1988 reservou um capítulo específico para a comunicação social (arts. 220 

a 224). Ele trata de temas relevantes para a sociedade, ao disciplinar a liberdade de 

expressão, a liberdade de imprensa, a censura, a propriedade das empresas jornalísticas e a 

livre concorrência. Neste momento, o Ministério Público vira um instrumento da sociedade 

e passa a ser um grande apoio para o trabalho dos jornalistas investigativos e, reportagens 

com está característica, começam a ser produzidas dentro das redações com mais 

frequência.  

Para Leandro Fortes, é chamado de investigativo o jornalismo que trata de temas 

relacionados às questões de interesse público, como a prática de corrupção, tortura, 

pedofilia, narcotráfico, terrorismo e toda e qualquer prática que envolva atividade ilícita.   

No contexto contemporâneo, o jornalismo investigativo vem na contramão do 

modelo tradicional de divulgação de notícias e das técnicas de apuração do jornalismo 
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diário que é caracterizado pela instantaneidade e rapidez na divulgação dos fatos e 

acontecimentos. Seus leitores, telespectadores, internautas e ouvintes exigem, cada vez 

mais, essa apuração instantânea, onde o furo da notícia e a divulgação em primeira mão são 

as principais credenciais dos veículos, fazendo com que o jornalista, muitas vezes, pouco 

utilize práticas indispensáveis à atividade jornalística, - investigação e checagem das 

informações divulgadas. “Aliás, esse deve ser o grande benefício do jornalismo 

investigativo: promover questionamentos e debates sobre as consequências das matérias 

produzidas e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento da democracia” (PENA, 2012, p. 

201). 

 

3. O perigo do denuncismo e as dificuldades no Jornalismo de Investigação  

Como explicitamos, apesar de as reportagens serem mais raras do que as notícias 

nos veículos de comunicação, é preciso investir em trabalhos mais profundos, que serão as 

marcas do tipo de jornalismo feito pelas empresas. Além disso, mesmo seguindo normas e 

técnicas, conglomerados de comunicação têm princípios a defender que, muitas vezes, 

ficam expostos nestas reportagens. Outro fator a ser considerado é que denunciar mazelas e 

vigiar os poderes são características preponderantes do jornalismo. De acordo com Cleofe 

Sequeira, para denunciar, é preciso haver fundamento. Isso nem sempre acontece no 

jornalismo, que pode cair nos denuncismos sem investigação, transformando-se em uma 

perigosa armadilha.  

Quando faltam as práticas jornalísticas características do trabalho investigativo, 

sobra denuncismo.  “Na busca pelo furo, repórteres antecipam o trabalho do Judiciário e 

acabam provocando verdadeiros julgamentos públicos” (PENA, 2012, p. 202). Fortes 

também critica o prevalecimento do denuncismo em momentos mais recentes da história do 

jornalismo brasileiro:  

Não é por outra razão que o conceito de investigação jornalística no Brasil está 

atrelado a escândalos e denúncias, quando se sabe que a maioria dessas matérias 

nasce do repasse puro e simples de informação, muito mais um mérito das fontes do 

que, propriamente, do repórter. (FORTES, 2010. p. 7) 
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Pena vai além e afirma o que diferencia o joio do trigo quando o assunto é 

investigação no campo jornalístico: 

Na maioria das vezes, as reportagens apenas reproduzem declarações de pessoas 

interessadas nas denúncias e se escondem em uma pretensa objetividade, ouvindo a 

defesa dos acusados. Só que a denúncia toma corpo e, mesmo que as investigações 

revelem que ela é mentirosa, a informação continua no imaginário do público. Por 

isso é bom deixar bem claro: Jornalismo investigativo não se baseia em denúncias, 

apenas começa com elas. A base mesmo é uma sólida pesquisa do repórter. (PENA, 

2012, p. 202) 

Isso acontece com frequência, pois empresas colocam na frente à vontade de 

divulgar logo os acontecimentos, muitas vezes somente com uma das partes envolvidas 

denunciando. Manter um repórter investigativo é caro, desfalca a equipe dentro das 

redações, “como se fosse possível a um repórter dedicar-se exclusivamente à investigação 

jornalística pura, ainda mais na época atual, com as redações reduzidas a metade, as 

pressões jurídicas a todo vapor [...]” (FORTES, 2010, p. 25). 

Sequeira (2005) defende que investigação se trata de um processo cauteloso que 

exige maior tempo e planejamento. O repórter faz um trabalho de detetive, primando pelos 

detalhes. Essa técnica utilizada no jornalismo investigativo visa a questionar as causas e os 

efeitos dos acontecimentos, buscando uma relação entre eles para tentar esclarecê-los. É 

fundamental ao profissional a postura de denúncia, de apuração, para apresentar todas as 

versões dos envolvidos na questão. Sendo assim, o cumprimento de prazos pré-definidos, 

prática comum nos jornais e veículos diários, dificulta o processo investigativo e a 

realização da matéria. 

Conforme apontado, as reportagens investigativas são raras no jornalismo atual. 

“Pode-se concluir que o repórter investigativo, que precisa de tempo para apurar suas 

histórias, suas fontes de informação e checar documentos, é uma peça destoante da 

engrenagem” (SEQUEIRA, 2005, p. 41). 

Ainda de acordo com a autora, para cumprir esses objetivos os profissionais têm de 

desenvolver estratégias específicas e, às vezes, nada ortodoxas: “Uma das estratégias mais 

comuns nas rotinas de trabalho do repórter investigativo é o uso da infiltração do 

profissional no centro dos acontecimentos” (SEQUEIRA, 2005, p. 75). 

Por tratar de questões de grande interesse público e pelas relações que se travam 

entre os profissionais e suas fontes, e também pelas estratégias que permeiam a ação do 

repórter, o jornalismo investigativo tem nas questões éticas que balizam o processo de  

apuração de informações, aspectos e regras cruciais para sua prática. Sequeira afirma que: 
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“as reportagens investigativas estão na contramão do fluxo de informação, quer pela 

apuração entre as fontes utilizadas, quer pelo tempo de que o repórter necessita para 

concluir seu trabalho” (SEQUEIRA, 2005, p. 38).  

No item seguinte, trabalharemos a questão dos desafios éticos na informação, como 

um dos fatores essenciais para o desenvolvimento do jornalismo investigativo. 

 

 

4. Desafios éticos no dia a dia do Jornalismo  

Durante o trabalho de apuração investigativa, surgem diversas dúvidas que são 

discutidas quando falamos de ética no jornalismo. O uso de câmeras escondidas, 

identidades falsas, escutas telefônicas, são métodos questionáveis que, segundo Felipe 

Pena, “denunciar uma ilegalidade por meio de outra ilegalidade me parece uma lógica 

idiota. Ao contrário do ditado popular, ladrão que rouba ladrão não deve ter cem anos de 

perdão. Deve é ir para cadeia. Mas o assunto não é tão simples assim.” (PENA, 2012, p. 

202). 

O jornalista Percival de Souza, citado por Sequeira, se coloca radicalmente contra o 

uso de grampos e câmeras escondidas.  

Não gostaria de conversar com alguém informalmente e depois ter minhas opiniões 

publicadas. Na verdade, acho isso triste por que você lança uma pecha sobre toda 

classe jornalística, segundo qual confiar em jornalista é perigoso. É inaceitável para 

nossa classe. (SOUZA apud SEQUEIRA, 2005, p. 78). 
 

Nilson Lage (2011) afirma que a carreira do jornalista, muitas vezes, fica 

comprometida quando ele esbarra nos preceitos éticos. 

 

No caso dos jornalistas, a obediência aos compromissos éticos tem resultado com 

frequência em redações empasteladas e profissionais assassinados, sem contar 

carreiras brilhantes interrompidas e a infinidade de casos de sofrimento pessoal, 

desmoralização e sofrimentos financeiros. Não faltam a profissão heróis e mártires. 

(LAGE, 2011, p.91) 
 

Para Lage, a ética não pode ser generalizada em seus preceitos e nem ser seguida 

como um mandamento já que, o jornalista tem direitos de escolha, como por exemplo, o de 

ocultar a sua fonte. O autor diz o mesmo sobre câmeras escondidas, microfones e o uso de 

identidades falsas. É válido usar esses métodos quando o assunto for relacionado a 

revelações de segredos de Estado, identificação de vítimas ou acusados infames e situações 

extremas como, degradação ou sofrimento. “Situações como está, em que os fins podem 
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justificar os meios e a intenção confronta-se com o resultado, dão margem a muita retórica 

e poucas certezas.” (LAGE, 2011, p.91). 

O jornalismo investigativo é por sua natureza o grande divulgador de fatos que 

certos grupos querem deixar ocultos na sociedade. Algumas questões inevitavelmente 

acabam se chocando com as questões éticas, principalmente no processo de apuração e 

pesquisa documental. O código de ética dos jornalistas é integrado por 27 capítulos e está 

em vigor desde 1987. Nos capítulos, são abordados, basicamente, os deveres e limites dos 

profissionais referentes à conduta, direito à informação, responsabilidade, as relações 

profissionais e à aplicação do Código. 

O documento fala do compromisso do profissional com a verdade dos fatos e com a 

divulgação verossímil dos depoimentos das fontes. O código também auxilia repórteres 

investigativos na fase da apuração e no levantamento de documentação: 

O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho 

se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação [...] 

sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e 

identidade de suas fontes de informação (SEQUEIRA, 2005, p. 94). 
 

O artigo VI cita os deveres dos jornalistas, que determina nos itens VII e VIII, entre 

outros itens, que deverão estar presentes nas práticas jornalísticas: 

Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida 

com o “objetivo de controlar a informação” e “respeitar o direito à privacidade do 

cidadão”. No caso do repórter investigativo, ao cumprir a determinação de 

“combater e denunciar todas as formas de corrupção”, é obrigado, muitas vezes a 

infringir o item VIII, com relação ao “direito à privacidade do cidadão”.  

(SEQUEIRA, 2005 p. 95). 
 

De acordo com Sequeira (2005), outro ponto fundamental situa-se no artigo VIII, 

que trata da responsabilidade profissional: “O jornalista é responsável por toda a 

informação que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros” 

(SEQUEIRA, 2005, p. 97). 

 Por isso, é importante estar atento aos dois ou mais lados de uma história, afinal o 

jornalista não deve julgar, ao escutar uma versão sempre deve duvidar e lembrar que todo 

mundo é inocente até que se prove o contrário.  
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Outro ponto importante, segundo Sequeira (2005), é com relação à independência 

informativa: 

 

No desempenho de seu papel, o jornalista investigativo necessita estar liberado de 

todo tipo de compromisso, que em determinada fase de apuração poderá 

comprometer ou limitar seu trabalho. A independência do jornalista é uma das 

condições que podem garantir o sucesso de uma reportagem investigativa 

(SEQUEIRA, 2005, p. 98) 
 

Trabalhar em setores públicos ou privados e conciliar com o trabalho dentro de uma 

redação inevitavelmente limita a independência informativa. O Código de Ética dos 

Jornalistas proíbe que os profissionais assessorem áreas para as quais fazem coberturas. 

O repórter investigativo Rubens Valente, citado por Sequeira, trabalhou nos dois 

principais jornais do Mato Grosso do Sul e passou situações constrangedoras. Num deles 

teve três matérias apuradas, editadas e censuradas num só dia. “Havia jornalistas na própria 

redação que se encarregavam de alertar o governo ou o deputado sobre os passos do 

repórter, que já trabalhavam para o político,” (VALENTE apud SEQUEIRA, 2005, p. 99). 

O debate mais amplo quanto à ética que se espera do jornalista é o de que 

profissional não deve ser refém das fontes, nem do poder público e nem da empresa para 

qual trabalha e busca.  

 

5. O Repórter Investigativo 

 

Em meio aos problemas sociais que assolam o país, como corrupção e desigualdades 

sociais, o jornalista investigativo atua como um vigilante social, denunciando crimes contra 

o patrimônio ou contra a vida, buscando uma solução por parte dos órgãos competentes. 

Logo, a pretensão jornalística não é substituir o Estado, mas colaborar na cobrança das 

ações de interesse público.  

O repórter investigativo é essencial para a matéria. De uma forma diferente de 

outras linhas do jornalismo, esse profissional se entrega à reportagem. São dias, meses e 

muitas vezes, anos dedicando-se a uma pauta. Deve-se ter fôlego, dedicação e, acima de 

tudo, paciência. 
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 “Preguiça e jornalismo não combinam” é o que reforça Leandro Fortes (2005), a 

investigação não foi feita para os covardes.  

Tampouco precisa ser um sacrifício, embora seja muito comum muitos jornalistas 

encararem o ofício como um sacerdócio enlouquecido, sofrido, recompensado 

apenas com a plena exaustão do corpo e da mente, mas isso há em todo canto. Mas, 

no caso da investigação jornalística, o trabalho é sempre intenso, misto de suor e 

paciência, mesmo quando a luta cotidiana pela notícia requeira o cumprimento de 

prazos. Mas corre-se tanto contra o tempo como a favor da verdade, e é nesse 

equilíbrio que reside o bom resultado de uma investigação. Em alguns casos, a 

disposição de se fazer uma boa reportagem incorre em uma mudança radical de 

rotina, principalmente se a empreitada envolver um projeto pessoal de investigação, 

ainda que sob vários riscos. (FORTES, 2010, p. 69) 
 

A cara do repórter está em cada matéria que ele faz. Isso traz riscos, são noites sem 

dormir a mercê de ameaças. A relação dentro da redação também se torna escassa, o 

trabalho de investigação é um trabalho solitário, o repórter pode passar dias sem aparecer na 

redação, lembrando que a investigação é um trabalho de campo e dificilmente será 

concluído com a ajuda de releases ou conversas ao telefone. É preciso abrir mão, mesmo 

que seja temporariamente, da casa, dos filhos e da família. A vida pessoal se torna pública 

e, dessa forma, o profissional vira um alvo fácil daqueles que querem esconder algo da 

opinião pública. “A busca enlouquecida pela verdade, por mais digna e respeitável que seja, 

não pode tomar o lugar da responsabilidade profissional, muito menos expor um repórter à 

sandice dos criminosos.” (FORTES, 2010, p.73). 

Os assassinatos contra jornalistas têm crescido vertiginosamente a cada ano. 

Segundo um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) em 2011 foram 

registrados ao todo 60 crimes  contra jornalistas em todo Brasil. Dentro desse número, 45% 

foram agressões físicas ou verbais. 

“Não há dúvida que a morte de trabalhadores em atividade de seu ofício deve ser 

lamentada, denunciada e evitada. Porém, a morte de jornalistas revela um sintoma 

que não pode ser ignorado. Os autores dos crimes , por quererem calar aquele que 

por ofício denuncia, revela e exige justiça, quase sempre representam o surgimento 

de um estado dentro do Estado. Uma espécie de para-estado que, à revelia da lei e 

da justiça, julga e justiça aqueles que incomodam seus interesses. A morte de 

jornalista é o inicio da morte do estado de direito”.  (Violência e liberdade de 

imprensa- Relatório da Fenaj 2011) 
 

Como não poderia deixar de ser, o caso que vamos usar para exemplificar a busca 

incessante pela verdade jornalística sem medir as consequências é o do jornalista 

investigativo Tim Lopes. Ele era um profissional amado pelos colegas e respeitado por seu 

profissionalismo indiscutível. Em 2001, junto com sua equipe da Tv Globo, o jornalista 

conquistou seu primeiro Prêmio Esso de Telejornalismo, graças a uma série de reportagens 

nomeada Feira de drogas. Antes dessa, Tim havia feito uma série que falava sobre os maus 
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tratos sofridos por pacientes dependentes químicos em clínicas de recuperação, o jornalista 

passou meses internado, sentindo na pele o sofrimento daquelas vítimas. O senso de 

responsabilidade social caracterizava Tim Lopes. Quando fora assassinado, aos 51 anos, por 

traficantes do Rio de Janeiro, mobilizou a consciência da classe dos jornalistas brasileiros, 

“de uma hora para outra as redações brasileiras passaram a discutir os limites da 

investigação jornalística, os riscos, a relação custo-benefício da ousadia- ou da ambição- 

dos repórteres”. (FORTES, 2010, p. 73)  

Segundo Ricardo Noblat (2002), Tim Lopes morreu por que quis, ele sabia os riscos 

e foi apoiado por seus chefes, que sem garantia nenhuma, deixaram que ele subisse aquela 

favela. Para Noblat, os jornalistas tem que distinguir o que é interesse público do que é 

interesse do público.  

Certamente, Tim Lopes foi vítima do que o escritor colombiano Gabriel Garcia 

Marquez definiu como "uma paixão insaciável" pelo jornalismo. Mas não só. A 

omissão do Estado, incapaz de garantir a segurança dos cidadãos, empunhou a 

espada dos traficantes de drogas que retalhou o corpo de Tim. Quem lhe aplicou o 

golpe fatal, contudo, foi um conceito de jornalismo que degrada a profissão e pode 

até matar jornalistas. (NOBLAT, 2002, p. 19) 
 

Além de toda a discussão sobre o investimento das redações nas matérias 

investigativas, a falta de segurança também é um fator determinante para diminuir 

profissionais dessa área. Não é só do poder público que o jornalista fica a mercê, as 

redações também limitam o profissional. A liberdade jornalística chega até um certo ponto 

e para. Os manuais de redação, os padrões colocados por determinadas empresas e a 

autonomia dos editores e diretores, limitam o trabalho do repórter e a atividade 

investigativa. 

O jornalismo literário só pode ser praticado na grande reportagem, que exige tempo 

e dinheiro para ser produzida, além de texto diferenciado, que também custa caro. 

Não há como praticá-lo na reportagem comum, escrita hoje para ser publicada 

amanhã [...] (FLOSI, 2012, p. 12).  
 

Mas há aqueles que conseguem fugir a regra, fazendo de uma simples pauta uma 

grande reportagem, por meio da qual, são temas normalmente relacionados ao descaso do 

poder público, a farra dos governantes, à miséria, à maldade, à degradação do ser humano. 

A grande reportagem não surge de um dia para o outro. Dá muito trabalho ao repórter, mas 

traz resultados incríveis que podem mudar a sociedade, algumas até o rumo da história. A 

grande reportagem dá voz a uma maioria que grita, mas não é ouvida.  
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É um momento em que você não pode errar,  não tem direito ao fracasso. O único 

jeito de diminuir os riscos é se calçar bem, antes: ler no arquivo do jornal tudo que 

já publicou sobre o tema, não só para se informar sobre ele, mas para não repetir 

uma história já contada. Depois é montar com muita calma um roteiro. Saber direito 

quem você deve procurar em cada ponto desse roteiro, quais são os personagens, 

situações e lugares mais ricos- o que vier mais de imprevisto é lucro. (KOTSCHO, 

1986, p. 72). 
 

Com a vontade de mudar a realidade social surgiram grandes reportagens e grandes 

repórteres. Foram inúmeras matérias cujos desdobramentos contribuíram muito para a 

cidadania. 

No Brasil, os trabalhos do jornalismo investigativo passaram a ser reconhecidos e 

premiados pelo Prêmio Esso de Jornalismo, um dos mais tradicionais e importantes 

programas de reconhecimento aos profissionais de Imprensa do Brasil, que está  

completando 58 anos de existência em 2013, permanecendo sem qualquer interrupção. O 

prêmio foi criado em 1955, e o nome anterior era Prêmio Esso de Reportagem, alguns anos 

depois passou a se chamar Prêmio Esso de Jornalismo. 

A premiação, em suas diversas categorias, é concedido aos melhores trabalhos 

publicados anualmente na Imprensa brasileira, segundo a avaliação de comissões de 

julgamento integradas exclusivamente por jornalistas renomados ou profissionais de 

comunicação. Atualmente, a premiação destinada à mídia impressa está dividida em 11 

categorias. O telejornalismo tem uma categoria destinada só para ele, que leva o nome do 

programa, o Prêmio Esso de Telejornalismo, destinado ao melhor trabalho jornalístico de 

televisão. 

De acordo com informações publicadas no site, de 1955, até os dias de hoje, 

concorreram ao Prêmio Esso mais de 30 mil trabalhos jornalísticos.  

Outro órgão que reconhece e ajuda a divulgar o trabalho dos jornalistas 

investigativos é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), criada por 

um grupo de jornalistas brasileiros interessados em trocar experiências, informações e dicas 

sobre reportagem, principalmente sobre reportagens investigativas. Mantida pelos próprios 

jornalistas, não tem fins lucrativos e atuam hoje promovendo congressos, seminários, 

oficinas especializadas, que cuidam dos aperfeiçoamentos profissionais os jornalistas 

interessados no tema “investigação”, proporcionando um fórum de trocas de experiências.  
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6. Considerações Finais 

 
O jornalista é um contador de histórias, ou pelo menos deveria ser. Tarefa árdua no 

dia a dia do dead line e do “tempo é dinheiro”, mas ainda há àqueles que se sobressaem a 

exigência e convencem os editores. O repórter investigativo existe e resiste à pressão de 

pautas que não saem da superfície e conseguem mergulhar atrás de uma grande reportagem 

investigativa. 

A reportagem pressupõe apurações demoradas, espaço para publicação, orçamento 

farto e riqueza de texto. Com o advento da tecnologia e o corte nos orçamentos para investir 

em grandes matérias ela resiste graças ao repórter que tem papel salvador no jornalismo 

sério e de qualidade.  É essa grande reportagem que ainda motiva tantos repórteres e tantos 

leitores.  

Sem dúvidas, a investigação passou a ser muito mais um desejo do profissional, seja 

para divulgar uma boa história, para desvendar mazelas sociais ou qualquer tema de 

interesse público. 

Antes de uma mera opção profissional, este ofício é uma opção de vida, ser repórter 

investigativo é dormir e acordar com a reportagem, deixar de lado folgas e noites bem 

dormidas para entregar uma boa matéria no prazo. Apesar do jornalismo não ser uma 

ciência exata, vale lembrar que nem mesmo uma boa história vale uma vida. 

Sem dúvida, o repórter é um diferencial para a reportagem, na era da tecnologia 

deve-se valorizar o jornalista que acredita que lugar de repórter é na rua e que só se 

descobre uma boa história direto da fonte. 

Essa pesquisa não tema a intenção de concluir um assunto que pode e deve 

repercutir sempre a cerca dos rumos da investigação jornalística e da evolução do 

profissional que fica a frente da reportagem, dando a cara da matéria e puxando para si a 

responsabilidade. A intenção deste artigo é possibilitar que o jornalismo investigativo, tão 

sucateado e de certa forma abandonado nos últimos anos, vire tema constante de discussão 

entre profissionais e estudantes.  
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