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1. RESUMO 

Esse projeto de pesquisa visa principalmente aprofundar-se no campo de 

jornalismo investigativo, ressalta pontos fortes que o diferenciam do que o comum 

executa, buscando interpretar como o campo de pesquisadores em comunicação vem 

definindo essa especialidade. Esta pesquisa também tem por objetivo retratar um melhor 

cenário para essa área de especialização jornalística, esclarecendo pontos que foram 

suporte para alavancar o processo em que se oferece ao público uma informação 

sustenta e mais bem elaborada. Concluímos que o jornalismo investigativo é uma 

categoria do jornalismo que não colhe informações prontas, através de um press release, 

e sim que apura fatos em todos os ângulos, buscando o que até então é omitido tanto da 

sociedade como de grandes órgãos de segurança. A forma como o conteúdo é apurado 

é o maior indicador para identificar essa área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Ao tratar de jornalismo investigativo é usual se deparar com visões simplistas que 

definem esse termo como pleonástico, pois entendem que qualquer jornalismo em sua 

forma é investigativo. 

Bem antes de todo potencial tecnológico estar disponível em nossas mãos 

quaisquer fatos poderiam sim tomar rumos de investigação, mas a geração atual tem 

acesso rapidamente a qualquer documento tanto pela internet como em trabalho de 

assessoria, ou seja, muitas das notícias que abalam ou surpreendem os telespectadores, 

apenas são reportagens construídas em salas de redações, não passa pelo incerto, 

árduo e complexo trabalho de investigar estando muito longe do que uma investigação a 

fundo realmente se propõe.  

Nascimento (2010) diz que, existe diferença entre descobrir uma irregularidade e 

descobrir que alguém descobriu uma irregularidade. Também lembra Sequeira (2005) 

que a diferença não se encontra na representação gráfica e sim no processo do trabalho 

que tem o profissional e pelas estratégias usadas na apuração. Já Souza (2005) opina 

que é preciso ter uma metodologia para construir a reportagem, é o processo de trabalho 

em que o repórter se submete que diferencia a reportagem investigativa das demais. 

Inclusive, um repórter que vai afundo para coletar informação, sujeita-se a grandes riscos, 

pois coloca-se em um meio de criminosos, podendo sofrer constantes ameaças, assim 

verifica-se o poder de informação e denúncia que o investigativo carrega. 



Esse jornalismo contribui com informações que são de total interesse público, de 

certa forma a imprensa mostra uma imagem negativa da democracia, destacando 

irregularidades. O jornalismo brasileiro tomou novos rumos quando o regime militar foi 

derrubado, daí então, sem a interferência da censura, pode-se buscar o que até o 

momento estava oculto. Nogueira (2006) expõe que, esse jornalismo tem seu ápice em 

1992 na cobertura do escândalo que resultou no impeachment de Fernando Collor de 

Mello. 

 Com intuito de esclarecer o trabalho investigativo é que se construiu os objetivos 

desta pesquisa. 

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo principal mostrar o diferencial e definir o jornalismo 

investigativo, exaltando ações que o diferenciam das demais categorias. Como objetivos 

específicos têm-se: destacar o período de entrada do jornalismo investigativo em cenário 

brasileiro; identificar fatores que contribuíram e contribuem para fortificar a área 

jornalística de investigação.  

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 Esta pesquisa se constitui pelo método da revisão bibliográfica, já que temos por 

objetivo investigar as definições de jornalismo investigativo levantadas pelos 

especialistas. De acordo com Fonseca (apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009): 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 
científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem 
porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 
de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a 
respeito do qual se procura a resposta (p. 32). 
 

 Desse modo, consultamos algumas obras sobre jornalismo investigativo e 

selecionamos algumas definições dessa especialidade jornalística. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

  É possível com as análises já feitas constatar que o trabalho do jornalismo 

investigativo requer muito comprometimento profissional. Após revisão bibliográfica 



podemos montar a seguinte definição: é uma categoria do jornalismo que não colhe 

informações prontas, através de um press release, e sim que apura fatos em todos os 

ângulos, buscando o que até então é omitido tanto da sociedade como de grandes órgãos 

de segurança. A forma como o conteúdo é apurado é o maior indicador para identificar 

essa área. 

Pode-se reconhecer tipos de reportagem investigativa, as quais reforçam o 

diferencial do jornalismo investigativo. Segundo Kovach e Rosenstiel (2003) um tipo é a 

original, que permite ao repórter descobrir informações e dados até então desconhecidos. 

Outro tipo é a interpretativa que, em uma junção com a primeira, permite ao profissional 

ter mais contato com irregularidades e lançar um olhar diferente para o caso. 

Quanto ao período de entrada do jornalismo investigativo em cenário brasileiro 

remete-se à fase de redemocratização. Um dos marcos foi a cobertura do afastamento 

de Fernando Collor de Mello da presidência.  

 Segundo Forte (2005) aos poucos a investigação deixou de ser um simples 

preceito e passou a ser uma área de crescente especialização, um símbolo de status 

dentro do jornalismo. Desta forma, é demasiadamente importante compreender a função 

de cada jornalismo, como já foi citado no início do presente trabalho. Uma das 

contribuições que também se pode destacar é a criação da Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji), que procura aperfeiçoar o jornalista interessado na área 

de investigação e ainda, segundo Forte (2005) associações do tipo objetivam organizar 

práticas e conhecimentos ainda dispersos do jornalismo investigativo.  
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