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RESUMO  
 
Fazer jornalismo não é considerado uma tarefa fácil. O contexto ainda muda se 
tratando de jornalismo investigativo. Há quem diga que é para poucos, para quem 
realmente gosta de se aventurar em grandes descobertas. Mas para que tudo seja 
concluído, o trabalho do jornalista é grandioso e curioso. O ponto principal dessa 
área é a apuração dos fatos, pois é através dela que possivelmente venham 
descobertas, denuncias e grandes revelações, especialmente crimes e casos de 
corrupção na política. É um grande acumulo de fontes, onde não pode ser 
descartada nenhuma informação, também é uma junção de pesquisas, de 
documentos exclusivos, entre outros para obter alguma descoberta. O jornalismo 
investigativo distingue-se por divulgar informações sobre más condutas que afetam o 
interesse público, apurando os acontecimentos importantes, expondo injustiças, 
desmascarando fraudes e mostrando como agem os poderes públicos, que muitas 
vezes ocultam acontecimentos que dizem respeito à população em geral. 
Juntamente com esse meio que envolve tantas pessoas, a ética precisa ser um dos 
pontos principais para se chegar a um resultado completo. O fato de ter que se 
envolver com muitas pessoas, de vários interesses, pode fazer com que o jornalista 
receba propostas que o induzam a se corromper, então o foque e a vontade de fazer 
um jornalismo com ética tem que estar em total prioridade, que ele leve em 
consideração que haverá um público afetado, seja de forma positiva ou até mesmo 
negativa, a investigação se torna uma utilidade pública.  
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INTRODUÇÃO  

De todos os tipos de reportagens especiais, o investigativo é o mais complexo. 

Nele o jornalista precisa ter foco, paciência, talento, tempo e vontade. A apuração no 

jornalismo investigativo não é fácil, mas, no final das contas, nesse campo, podem 

vir grandes descobertas para sociedade.  

Ter uma visão de ''águia'' para que possa processar todas as informações 

possíveis e não deixar passar nada em branco. Às vezes o que parece não ter muito 

fundamento, mas, que quando bem observado, acaba se tornando uma denúncia 

importante, um flagrante de corrupção ou até mesmo um escândalo nacional. Às 

vezes o jornal concorrente até deixou passar em branco algum fato, mas se bem 

observado o jornalistas consegue construir uma reportagem muito importante.  O 

jornalismo investigativo sai do comum de uma redação. É algo mais complexo, 

trabalhoso e perigoso. O repórter deixa o seu cotidiano e passa a se dedicar 

exclusivamente para a pesquisa que está cobrindo.  

Neste tipo de reportagem, as entrevistas são primordiais para se chegar a 

fatores relevantes na pesquisa. Com a entrevista o objetivo de obter o maior número 

possível de informações se torna mais fácil. E mesmo que uma fonte seja 

contraditória à outra, não se deve nunca descartar as possibilidades. Ser 

desconfiado e ter curiosidade, sem dúvida, faz com que a entrevista se torne mais 

produtiva. Captar as falas do entrevistado e a partir das repostas processar outras 

perguntas fazendo com que faça sentindo no contexto, é uma das partes principais 

para uma boa investigação. A curiosidade é a essência de um bom periodista, pois é 

através dela que surgem as perguntas mais produtivas e que pode fazer com que 

alguma fonte revele fatos consideráveis para a apuração.  

A ética é dever obrigatório que faz parte do código e normas dos jornalistas, 

ela, sobretudo precisa fazer parte desse meio todo. Isso inclui quando uma fonte fala 

em off, se ela quer ser preservada, em off essa informação tem que ser passada. 

Mesmo quando o chefe pressiona para que abra as fontes, isso não pode acontecer 

em hipótese nenhuma. O jornalista tem que criar um laço de confiança com sua 

fonte, para que ela tenha intimida para falar as informações, mas que fique claro, 
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que não se pode deixar influenciar com o pessoal, pois isso pode influenciar de 

forma negativa na apuração. Credibilidade é a definição para um bom jornalista.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 
1.1 Como iniciar uma apuração   

O jornalismo investigativo evidencia ao público questões que estão 

camufladas, seja por alguém em uma posição de poder, ou, por trás de algo que ser 

escondido da sociedade. Ele precisa tanto de fontes e documentos secretos, quanto 

divulgados. A cobertura investigativa depende de materiais reunidos ou gerados a 

partir da própria iniciativa do repórter. Para que se chegue a uma conclusão, há 

muitos passos para se caminhar, uma investigação visa uma meta de esclarecer a 

verdade e trazer à tona um fato que possa agregar para sociedade. A cobertura 

investigativa é uma responsabilidade social, sem mais. Mas como se escolhe uma 

notícia para se investigar? Qual é o ponto de partida?   

Dirceu Lopes (2003) destaca que as investigações jornalísticas podem 

acontecer de muitas formas. Através de denúncias anônimas, contatos permanentes 

com fontes e um fato atual. Mas as grandes maiorias das pautas surgem através da 

observação direta do jornalista dos acontecimentos do cotidiano, “[...] o que se 

consegue com a técnica de observação direta, nada mais é do que se perguntar 

constantemente o “porquê” das coisas [...]”. (LOPES, 2003, p. 16) 

Não existe uma receita padrão sobre o “modo de fazer” jornalismo 

investigativo, cada caso apresenta sua diferenciação e sua necessidade e para isso 

precisa-se de tempo que pode, ou não, demorar, assim afirma Daniel Santoro 

(2004):   

É possível e necessário uma série de passos básicos para reduzir a 
possibilidade de fracassos e ganhar tempo. Sendo assim, cada jornalista 
tem seu próprio método, elaborado com os anos, que por sua vez se 
ajustam ao tema investigado. Em outras palavras, é necessário organizar a 
investigação porque com o olfato jornalístico não alcança. (SANTORO, 
2004, p. 29)   
 

Apesar de não ter um método elaborado como diz Santoro, há alguns passos 

que são indiscutíveis, como as pesquisas das fontes, ligando-as ao assunto que está 
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sendo investigado. O jornalista então começa sua pesquisa de campo, onde quanto 

mais fontes tiver, melhor é para a concretização da reportagem. Outro jornalista 

renomado e que também contribui para o jornalismo investigativo é Leandro Fortes 

(2005), que afirma que no processo de apuração, o jornalista deve fazer muitas 

entrevistas, pois o carro chefe de toda reportagem são as entrevistas, são elas que 

darão ganchos para novas descobertas, mas que deve se ter atenção, pois toda 

conversa deve ser gravada.   

Um dos maus hábitos preferidos de quem é flagrado por um repórter é 
mandar cartinha para a redação dizendo que não disse o que disse. E 
quanto mais poderoso é o entrevistado, mais vulnerável se torna o repórter. 
Então, nada de confiar na palavra alheia nesses casos. Gravador neles. 
(FORTES, 2005, p. 38).   
 

Por estar se envolvendo o tempo todo com pessoas de diferentes 

pensamentos e de diversas opiniões, o repórter tem que saber que as pessoas se 

corrompem. Então precisa ficar atento em cada palavra que o entrevistado está 

dizendo, mas, como não se pode provar apenas porque está ouvindo, o gravador é 

infalível em um depoimento.   

Para William Waack (2003), o jornalista não pode criar uma relação com sua 

fonte, e nem criar expectativas em cima de uma só fonte, talvez porque essa, seja 

conhecida ou por esbanjar informações que o jornalista gostaria de ouvir:  

Colunistas podem até ter cumplicidade com a fonte, porque eles não são 
obrigados e não devem revelar a fonte. (...) O Jornalismo Investigativo não 
pode defender os interesses de determinada fonte. Todo repórter que se 
deixa levar por uma fonte por ser cúmplice, porque é amigo, porque está 
implicado, está fazendo a coisa errada. E colunistas por definição, muitas 
vezes publicam informações que ainda não foram checadas, as informações 
são jogadas numa coluna. No Jornalismo Investigativo, supõe-se que toda 
informação que é publicada tenha sido checada e rechecada. (WAACK 
2003 p.150). 
 

O lado profissional deve sempre sobrepor-se ao particular. Não dissociar esse 

fato, pode fazer o jornalista perder o foco e o comando. É claro que pode ter e ser 

feito um elo com a fonte, até porque ela é essencial para a investigação. Só não 

deve misturar a amizade com o profissionalismo.   

Uma reportagem é fruto da apuração de um fato pelo repórter a partir de fontes 

diversas, documentais, mas principalmente pessoais. Portanto, cerca-se de fontes é 

indispensável.   
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         Depois de escutar os entrevistados, o repórter precisa checar os locais que 

foram citados, ou que eventualmente possa a vir agregar na pesquisa.   

O jornalista tem que ter muita imaginação, isso porque ele tem que pensar em 

muitas hipóteses, em muitas versões e em várias possibilidades. Uma investigação 

irá revelar algo que as pessoas ainda não sabem algo que ainda é desconhecido. 

Então já que o jornalista está gerando notícias, ele tem que juntar o máximo de 

provas concretas possíveis.  

 

1.2  A apuração dentro das técnicas jornalísticas 

O jornalismo investigativo tem que se aliar a algumas técnicas, que são 

procedimentos que levarão a alcançar um objetivo, a obtenção de um determinado 

resultado. As técnicas jornalísticas são compostas de cuidado, averiguação e 

investigação.   

Preguiça e jornalismo não combinam. Leandro Fortes explica que o caso da 

investigação jornalística, o trabalho é sempre intenso, misto de suor e paciência. 

Corre-se tanto contra o tempo como a favor da verdade, e é esse 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, 
2005, p.69)  
 

O jornalismo investigativo não é nada simples, e o jornalista tem que se 

entregar para fazer acontecer. Dando continuidade ao processo de técnicas de 

apuração, Fortes salienta a pesquisa minuciosa de cada nuança dos fatos feita com 

os olhos críticos que deve ter todo bom repórter. E quão importantes são as 

pesquisas:  

Então o olho do repórter investigativo tem que suplantar a pura curiosidade, 
assumir um quê de detetive mesmo. Uma dica importante, nesses casos, é 
fugir das fontes oficiais mesmo. A maior parte das boas matérias 
investigativas da Era Collor, por exemplo, basearam-se em depoimentos de 
secretárias e motoristas dos envolvidos. (...). Pesquise na internet cada 
nome encontrado. Cada empresa citada em uma investigação policial pode 
ser um ninho de fontes poderosas de informação. No caso de políticos, 
discursos e projetos de lei trazem, muitas vezes, incongruências e intenções 
capazes de explicar o contexto de uma investigação. (FORTES, 2005, p.35-
36)  
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O olho do repórter é que vai descobrir por entre qual brecha se pode chegar à 

notícia. Saber lidar com as circunstâncias mais complexas, com os fatos e sua 

extensão noticiosa é prazeroso para um jornalista investigativo.   

 O extrato necessário para a notícia é sempre recheado de documentos, 

dados, estatísticas, legislações e códigos. Fortes salienta que paciência e 

concentração são pontos de uma boa investigação, pois é um campo demorado:  

Os dados estatísticos devem ser lidos com cuidado, pois escondem 
tratamentos técnicos e avaliações que passam despercebidos pelos leigos. 
Melhor compartilhá-los com quem entende do assunto. O ideal é que seja 
alguém da redação. Senão, vale procurar alguém da área, desde que seja 
da confiança do repórter, para evitar vazamentos. (FORTES, 2005, p.36) 
  

A partir de informações fragmentadas, tem que haver insistência da parte do 

jornalista. Pois não se pode esperar colaboração de quem está envolvido na 

investigação. E informações passadas por assessoria de imprensa, devem também 

ser checadas com cuidado. Olhar sempre os dois lados da “moeda” é um fator 

relevante na situação.    

Falar em jornalismo investigativo não quer dizer que tenha haver somente com 

jornalismo político ou policial, mas é evidente que a maioria das denúncias, são 

nessas áreas. Fortes explica que um bom repórter tem que ter alguma noção sobre 

investigação policial:   

Esse tipo de cobertura, a policial, não deve ser feita de forma empírica, 
tanto que é um dos setores mais especializados da imprensa no mundo 
todo. Sua excelência advém da convivência com boas fontes policias, 
promotores, procuradores e magistrados, o que tende a criar uma relação 
positiva do repórter com os meandros desse tipo de notícia. Faz, por 
exemplo, com que o jornalista passe a trabalhar sobre hipóteses plausíveis 
e aprenda a se safar de falsas pistas e manipulações de fontes 
inescrupulosas. (FORTES, 2005, p.38 e 39)  
 

Criar as suas próprias fontes é ótimo para o jornalista e dentro dessas fontes 

criar um vínculo profissional com autoridades é muito importante, pois geralmente 

esse tipo de relação pode facilitar para o repórter chegar em algo mais complexo e 

talvez pode até facilitar em alguns aspectos (levando a ética em consideração).   

Como o jornalista investigativo entrevista muitas pessoas, ele precisa ser 

curioso e ao mesmo tempo desconfiado. Checar, checar e checar toda informação 

que é estranha ou óbvia demais. Lopes destaca que a substituição da investigação 



ARTIGO 

 
 

pela denúncia falsa, sem averiguação e investigação precisa ser evitada pelo 

jornalista:  

 Para não ser transformado em mero denuncismo, o Jornalismo 
Investigativo deve ter a preocupação de ser preciso, da apuração cuidadosa 
e checagem de todos os dados obtidos durante o processo da investigação. 
(…) Antes de publicar o resultado é indispensável um trabalho profundo de 
checagem nas entrevistas, nas anotações e na documentação utilizada no 
processo de investigação. Tudo para se certificar da veracidade e a justeza 
do contexto da reportagem. (LOPES, 2003, p. 24)   
 

Tem que haver muita atenção quando for reescrever as notícias, apenas um 

erro, seja um sobrenome errado ou uma foto, pode prejudicar meses de 

investigação. Então checar até ter certeza do que se está publicando.   

Frieza, objetividade e precisão também são citados por Fortes, ele ressalta a 

forma de descrever a reportagem, mesmo quando o repórter está escrevendo sobre 

um ladrão, ele não precisa usar de baixo calão para exprimir a pessoa que está se 

tratando. Respeito tem que ser usando independente de qualquer situação. Assim 

ele explica:  

O segredo para desmascará-los não está em partir para cima deles como 
cão raivoso. É tratá-los, na medida do possível, com respeito. Não tem nada 
melhor — e incontestável — do que uma matéria que trata um pilantra de 
maneira respeitosa. "O extrato bancário apresentado pela polícia demonstra 
que o deputado Fulano de Tal movimentou R$ 1 bilhão em paraísos fiscais." 
Precisa dizer que é ladrão? O leitor sabe decodificar muito bem uma 
informação desse tipo, desde que ela seja precisa, objetiva e honesta 
(FORTES, 2005, p.42)  
 

Toda reportagem deve ter fundamento de interesse coletivo, então mesmo que 

esteja falando sobre um bandido, tem que lembrar que antes de ser uma pessoa que 

não cumpre com seu dever de cidadão, ela é um ser humano. Fica na função do 

jornalista investigar e provar o que está afirmando, mas quem deve julgar são os 

órgãos competentes.   

         Jornalismo investigativo é, por natureza, uma atividade de risco. Fortes 

lembra que realmente, investigação mexe com grandes interesses, com corporações 

poderosas, com crime organizado, com policiais corruptos:  

Enfrentar essas máfias é um ato de grandeza profissional, mas se entregar 
a isso de qualquer jeito é a maneira mais fácil de se meter em encrenca. 
Não vale a pena, sob razão alguma, correr risco de morte para tocar uma 
pauta. O bom repórter é corajoso, mas não é burro. (FORTES, 2005, p.42)   
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Depois de apurar e colocar em prática todos os procedimentos que foram 

citados acima, desde o ponto de partida do jornalista para iniciar a apuração dos 

fatos, contando com a pesquisa de campo, para primeiramente saber sobre o que 

abordar, até o desenvolvimento da apuração dentro das técnicas jornalísticas, é 

preciso saber escrever de forma clara e simplificada. Para se ter uma edição final 

com resultado positivo e não deixar que todo o procedimento trabalhoso termine em 

um emaranhado de nomes, números e expressões que não dão para entender.  

 

1.3 Ética na apuração e na investigação  

Usar gravadores escondidos, micro câmeras, passar-se por outra pessoa, etc. 

Será que fazer e utilizar desses recursos faz com o jornalista se distancie da ética 

que envolve o jornalismo? E o uso de novas tecnologias são garantias para um bom 

jornalismo investigativo?    

O jornalista Roberto Cabrini durante a Conferência Global de Jornalismo 

Investigativo (2013), relatou que a investigação varia e depende da ocasião e dessa 

forma há procedimentos diferentes e muitas vezes as tecnologias, se bem usadas, 

podem ser sim, bem aproveitadas:   

Cada investigação ela requer um procedimento diferente, as vezes tudo que 
você precisa é o contato olho no olho, é as possibilidades de se aproximar 
de uma determinada fonte, outras vezes você só ganha o jogo com grande 
aparato tecnológico. Não existe um fundamento comum. Para todas as 
situações, você tem que ter sensibilidade para discernir o que vai ganhar o 
jogo, se ganhar o jogo requer um grande aparato tecnológico, um aparto 
modernizado, use-o. Mas não esqueça também que o jornalismo não é 
sobre máquinas, é sobre seres humanos. E o contato, pessoa, pessoa, 
jamais pode ser substituído. (CABRINI, 2013, Conferencia Global de 
Jornalismo).  
 

Mas qual é o limite para o uso da câmera escondida?  O afazer do jornalista é 

saber lidar com as tecnologias sem esquecer a ética. Cada situação requer uma 

estratégia diferente. Cabrini aponta que às vezes são usadas câmeras escondidas 

sem precisão e que é importante lembrar que o jornalismo é feito para todos:  

Câmera escondida é bem-vinda, mas muitas vezes ela é banalizada. Eu 
vejo matérias que não precisavam ser feitas com câmeras escondidas e são 
feitas com câmeras escondias. Câmera escondida é um bem muito 
precioso, mas que precisa ser usado na situação ideal, quando é para 
flagrar um evidente abuso de direito de toda uma comunidade. Mas o bom 
senso, o equilíbrio e principalmente a responsabilidade jamais podem deixar 
de ser exercidos. (CABRINI, 2013, Conferencia Global de Jornalismo).  



ARTIGO 

 
 

 

O jornalista tem que saber que toda reportagem envolve comportamento de 

pessoas, ou seja, saber moldar essas histórias com ética, sem sombra de dúvidas, 

faz parte de um jornalista de verdade. Assim também explica Rogério Christofoletti 

(2008), em seu livro Ética no Jornalismo:  

Isso não interessa só a quem vive dos fatos. Importa a todos. As 
sociedades, os governos, as organizações, todos são afetados pela mídia. 
Os estilhaços de realidade que nos bombardeiam pelos meios de 
comunicação beneficiam (ou prejudicam) a todos. Ninguém está imune, e é 
por essa presença que a ética no campo do jornalismo deve preocupar não 
só quem produz informação, mas também quem a consome. 
(CHRISTOFOLETTI, 2008, p.13).   
 

O jornalismo vem de modificando e se atualizando cada vez mais, não apenas 

tecnologicamente, mas também no seu papel com a sociedade. O jornalismo tem 

poder, ele pode fazer o ser humano se erguer, como também cair. Mas o fato é que 

tem que ser passado um jornalismo real, de veracidade e de imparcialidade. 

Christofoletti, relata, “que é muito comum ouvir de profissionais que cada um apela 

para a sua ética quando tem de escolher entre um caminho e outro no jornalismo” 

(2008, p.17). Não existe ética diferente para um ou para outro. Ética é o certo e não 

o errado. E isso não varia com o ponto de vista de cada um. Christofoletti diz que o 

jornalista não pode esquecer que é jornalista e quais são suas funções:  

Repórteres, redatores e editores precisam dominar equipamentos e 
linguagens, mas não devem se descolar de seus comprometimentos e 
valores. Podem tentar suspender suas opiniões em certos momentos, mas, 
se por acaso esquecerem suas funções e suas relações com o público, vão 
colocar tudo a perder. Nas redações, há quem diga que o jornalismo se 
define por uma ética. Se é exagero ou não, o que temos é que o jornalismo 
é uma atividade humana, que se planta e se espalha na relação entre os 
humanos. A ética é algo que só existe nesse entremeio, na distância entre 
as pessoas. (CHRISTOFOLETTI, 2008, p.12)   
 

A propagação de notícias não deve ser feita com o interesse de favorecimento 

pessoal ou pensando em vantagens econômicas. Saber ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, todas as pessoas que estão envolvidas e dar sempre o direto 

de resposta às elas.   

Ser jornalista se torna ainda mais complexo quando o assunto é investigação. 

Tem que haver consciência que a partir do momento que se quer expressar com 

palavras um fato, alguém vai estar ali envolvido e que muitas pessoas vão ficar 



ARTIGO 

 
 

sabendo do acontecimento. Então um jornalista, não deve mentir omitir ou inventar. 

O jornalismo se constrói diariamente, com novos acontecimentos. Ele dá uma série 

de recursos para que tudo possa ser feito sem inverdades. Saber que todos têm 

direito à informação e é responsabilidade do jornalista toda informação que é 

divulgada.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A apuração jornalística investigativa é bastante complexa e se destaca em 

cada etapa. Desde o processo de campo, dando início ao assunto que quer ser 

investigado, onde pode ser um assunto que já foi noticiado e assim dado 

continuidade, ou, começando uma história na qual ninguém deu importância e que 

na maioria das vezes, são as que mais dão repercussão.  

Ressaltam-se os passos da construção investigativa, que na maioria das 

vezes, são seguidos para se ter uma boa reportagem, mesmo não havendo um 

script no qual tem que ser seguido. As investigações são surpreendentes, então a 

cada nova apuração é um “modo de fazer” diferente. 

Fazer um jornalismo de credibilidade, seguindo as normas e as éticas é um 

dever de todo jornalista. No jornalismo investigativo é melhor demorar, do que 

estragar a longa pesquisa que está sendo feita para chegar a uma conclusão. 

Levando em consideração que não há como fazer um jornalismo completo se não o 

homogeneizar com a ética.  

O processo de apuração do jornalismo investigativo é uma especialização, 

dada a sua complexidade, para poucos. A investigação deve tentar definir e 

denunciar o que seja operacionalmente ou conceitualmente falso. O jornalismo de 

investigação tem objetivos concretos que auxilia a sociedade em um todo. Porque 

esse é o dever do jornalismo, contribuir com a sociedade. 
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