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RESUMO 
Para muitos estudiosos e profissionais da comunicação não deveria haver jornalistas 
especializados em investigação, porque em sua visão, todo o jornalismo deveria ser uma 
atividade de investigação. Mas como se sabe a prática cotidiana do jornalismo diário é 
humilde em relação a uma grande reportagem ou reportagem especial, como se referiam 
os jornalistas brasileiros da década de 60 e 70. As técnicas, conteúdos e estrategias deste 
tipo de jornalismo é o que nos levou a realização desta investigação e comprovar com 
depoimentos de profissionais, que o jornalismo investigativo é outro em sua escência. 
Para isso contou-se com teóricos como. Secanela, Bergdorf e Traquina, chegando-se a 
conclusão que no Brasil á também outros tipos de jornalismo, como: jornalismo dossiê   
e jornalismo denunciatório. 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo de Investigação; Muckakers; Sensacionalismo. 
 
Introdução 
 

"Se eu tivesse que escolher entre um governo sem jornais 
ou jornais sem um governo, eu não hesitaria um momento 

em preferiria a última alternativa."3 

 
O escândalo Watergate destacou o conceito de jornalismo investigativo, embora 

esta atividade jornalística venha sendo praticada nos Estados Unidos desde o inicial 

Século XX. Os jornalistas que exerciam essa atividade eram conhecidos como 

“Muckrakers4” (SECANELLA, 1986: p.55). Os autores sensacionalistas, como também 

eram chamados, reapareceram na década de 60 nos EUA, porém desenvolvendo um 

melhor trabalho do que no tempo anterior. Hoje, eles estudam os fatos e procuram as 

causas sem respostas ou eventos importantes inexplicáveis. Nicolas Cage se tornou o 

repórter mais famoso nos anos 60, por haver denunciado o Frank Sinatra em suas 

relações com o crime organizado americano.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste 
realizado de 12 a 14 de junho de 2013. 
2 Doutorando em Comunicação Política da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona – Espanha. Email: 
mariano.hebenbrock@gmail.com. 
3 Assim defendeu o ex-presidente americano, Thomas Jeffeson sua posição contra a censura. Vgl. Lopes/ 
Proença, 2003:6 
4 Este conceito foi apresentado pelo presidente, Theodore Roosevelt nos anos de 1906 para o público, 
quando ele falou sobre os jornalistas investigativos. Na sua opinião, autores sensacionalistas eram aqueles 
que se revolviam na imundície. (Emery e Emery, 1984: 299). 
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No Brasil, alguns jornalistas, especialmente a partir dos anos 60 e 70, são céticos 

sobre o conceito de jornalismo investigativo. Eles afirmam que este termo não é mais do 

que uma reportagem bem escrita e pesquisada. É por isso, que em suas visões, todas as 

matérias jornalisticas devem ter uma natureza investigativa. Com base nisso, não há 

evidência de que se tratava de uma coincidência ou uma conexão com o caso Watergate. 

No entanto, o jornal, Estado de São Paulo publicou quatro anos após o escândalo, uma 

série de matérias intituladas "Assím vivem nossas autoridades." Estas matérias do 

repórter, Ricardo Kotscho mostravam como viviam os altos funcionários, financiados 

pelo dinheiro dos contribuintes. 

Poucos autores que lidam com a questão do jornalismo investigativo brasileiro 

se limitam à apresentação histórica do conceito e como este tipo de jornalismo é 

praticado nos Estados Unidos. Após o estabelecimento da ABRAJI – associação de 

jornalismo investigativo no Brasil, tornou-se claro que havia uma categoria de 

jornalismo investigativo, onde os jornalistas e teóricos da comunicação mostrou pouco 

interesse em pesquisas nessa área. Para provar que o jornalismo investigativo brasileiro 

é uma categoria, seria útil observar a prática de jornalistas brasileiros maís de perto. 

Neste trabalho, portanto, será análisado o jornalismo investigativo nos jornais 

brasileiros, O Globo e Folha de São Paulo. Consequentemente, será mostrado que o 

jornalismo investigativo, devido aos seus métodos de trabalho é diferente do jornalismo 

de atualidade. 

No segundo capítulo será apresentada "as teorias do jornalismo investigativo", 

ou seja, a teoria do quarto poder, que vai orientar o resto do trabalho. Ainda neste 

capítulo serão comparados quatro países, a fim de mostrar, até que ponto há consenso 

entre cientistas e jornalistas, e entre teoria e prática. Além disso, o segundo capítulo está 

estruturado da seguinte forma: No subcapitulo 2.1 serão mostradas estratégias que os 

jornalistas de investigação usam para descobrir determinadas informações, sua relação 

com as fontes e finalmente, as evidências. Neste ponto levanta-se a seguinte questão: 

uma evidência ou prova jornalística, também pode ser considerada uma prova jurídica? 

No ponto 2.2 se descreve os conteúdos e a independência de empresas de comunicação 

e jornalistas. 

No capítulo 3 será abordada a questão social do Jornalismo investigativo 

especialmente em um país como o Brasil, com seu grande grau de desigualdade social. 
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2. As teorias do jornalismo investigativo.  

A mídia se configurou e foi aceita como o quarto poder. Esta designação dos 

meios de comunicação é uma alusão aos três poderes do governo. Eles têm a função de 

proteger os cidadãos no interior de uma sociedade, dos possíveis abuso de poder por 

parte do governo (TRAQUINA, 2001: p.186). A noção de uma imprensa livre como um 

guardião da democracia tem (Fourth Estate), de acordo com o português acadêmico, 

Nelson Traquina, suas raízes na história do desenvolvimento da democracia no século 

XVII e XVIII. Traquina acredita que nenhum sistema democrático poderia sobreviver 

sem uma imprensa livre, e que uma ditadura não permite a existencia da mesma. 

(TRAQUINA, 2001: p.188). Isto significa que o quarto poder precisa de uma base 

democrática para que seja cumprido os deveres do governo e que o jornalismo 

investigativo se sobressaia em uma sociedade democrática. Mas qual função política 

representa o quarto poder? Para responder esta pergunta, o cientista Wolfgang 

Bergsdorf apresenta as funções gerais da comunicação de massa e propõe cinco 

políticas relevantes de um sistema democrático: 

1) Para Bergdorf, a primeira tarefa dos meios de comunicação de massa em um 

sistema democrático é a função educativa. Mas os meios de comunicação não 

podem substituir a funçao do Estado, ou seja, eles não são capazes de definir 

uma referência no campo da educação. Mas eles são capazes e também têm sido 

referenciados pelo fato de haver dado a possiblidade de que habilidades e 

conhecimentos estejam hoje disponíveis em todo o mundo (BERGDORF, 1981: 

p.77). 

2) 2) O segundo dever dos meios de comunicação de massa é fornecer acesso a 

informações sobre todos os eventos e acontecimentos. A sociedade de hoje exige 

para a sua existência, o acesso permanente à informação que é relevante para o 

seu desenvolvimento econômico, cultural e político. Mas nem tudo o que é 

politicamente relevante, poderá ser entregue porque o sistema de comunicação 

de massa tem uma variedade de pessoas e instituições e aspectos controversos 

em relação ao assunto da informação (BERGSDORF, 1981: p.78). A escolha da 

informação é na opinião do teórico, Mauro Wolf uma caracteristica  da teoria de 

produção da notícia e que representa o valor da mesma. 

3) Tão importante quanto as duas últimas funções políticas de comunicação de 

massa é também a função de socialização. A mídia tem o dever de internalizar as  

normas políticas, valores e as práticas de comportamentos político e fazer 
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compreensível para evitar conflitos dentro da sociedade. Isto significa, que uma 

parte, da socialização política é aceitar a educação de um consenso por parte das 

instituições básicas legais e arranjos constitucionais. Outra parte, é aceitar os 

conflitos da educação e se colocar a sua disposiçao. 

4) Outra tarefa política da comunicação de massa é a função de articulação dos 

meios de comunicação. Seu trabalho é fazer com que a representação dos 

interesses diferentes, sejam claros. A função de articulação de comunicação de 

massa refere-se ao processo de conflito de interesses e opiniões (BERGDORF, 

1981: p.85). Em outras palavras é a função de articulação dos vários grupos 

politicamente relevantes e interesses organizados, ou seja abrir os caminhos para 

articular suas opiniões políticas e exigências antes que a multidão se disperse. 

5) Outra tarefa politica de comunicação de massa no sistema democratico é a critica 

e a função de articulação dos meios de comunicação juntamente aos  processos 

de conflitos de interesses e opiniões (BERGDORF, 1981: p.85). Em outras 

palavras, é uma função de articulação entre vários grupos que tenham relevância 

e interesse politico.  

Assim, o autor esclarece que a apresentação de alternativas às decisões 

substantivas do governo, a crítica e a função de controle da comunicação de massa 

desempenha um papel subordinado. Para isso,  precisa-se do apoio do cientista, Bernd 

Rüthers para explicar o que é o quarto poder e em que área ele é realmente eficaz.  

O poder dos meios de comunicação parece ser claro em sua seleção de 

habilidades de notícias. "A notícia tende a refletir essa estrutura pessoal; especialistas 

não pode ser deixado inativo, e assim como as notícias da capital, elas fluen 

constantemente porque há alguém lá para produzi-lo, assim que assuntos agraciado com 

um especialista garantirá um lugar regular nas noticias." (GOLDING / ELLIOTT, 1979: 

p.99). Estes dados não são suficientes para demonstrar a potência do quarto estado, mas 

é suficiente para medir os valores da imprensa. Quanto à eficácia do quarto poder, a 

mídia pode ser definida como um criador de realidade. "Depois da teoria construtiva dos 

meios de comunicação criar a verdade, elas produzem imagens selecionadas, realidade 

que não é assim, na realidade a maioria. Nós construímos o mundo exterior. Não há 

nenhuma realidade independente de nossas ações" (RÜTHERS, 2000:  p.14) . 

Outros exemplos onde o quarto poder tem a sua grande eficácia, iniciativas e 

ações políticas. Rüthers declarou que tais ações ou manifestações só pode ter lugar, 

porque os meios de comunicação têm um cronograma específico e confirmam a sua 
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participação com antecedência. Ou seja, que a mídia cria o público desejado, as 

iniciativas políticas e ações são socialmente e politicamente relevantes (RÜTHERS, 

2000: p.15). Para entender melhor o quarto poder, eu tomo o jornalismo de investigação 

como um exemplo e tento retratar diferentes aspectos deste gênero jornalístico. 

ESPANHA 

A afirmação anterior é endossada por muitos repórteres. Assim explica Gabriel 

García Márquez, no jornal "El País": A "Investigação não é única para alguns 

jornalistas, O jornalismo deve ser investigativo por natureza". (MARCET, 1998: p.13). 

Outro repórter que tem uma opinião semelhante é o José Javier Muñoz: "Jornalismo e 

investigação devem ser inseparáveis, porque é através da investigação que o repórter 

encontra o seu material para o editor." (MARCET, 1998: p.13). 

Quando se analisa precisamente a citação acima, o pesquisador está convencido 

de que é teoricamente justo e até mesmo aceitável, mas o jornalismo investigativo 

necessita de estratégias (ver subseção 2.1), que são poucas percebidas pelo jornalismo 

diário. Um exemplo concreto é o que afirma o reporter, Pepe Rodríguez em seu livro 

"Periodismo de Investigación: Tecnicas y Estrategias", muito crítico ele afirma:. "Hoje, 

eu vejo com muita frequência, muitos repórteres em uma redação sentar à espera de um 

telefonema de uma fonte. [...]. Esta atitude, e isso deve ser dito explicitamente, não tem 

nada a ver com jornalismo. "(RODRÍGUEZ, 1994: p.65). Muitos jornalistas nao se 

utiliza de qualquer fonte para montar suas materias. 

BRASIL 

De acordo com o jornalista investigativo brasileiro, Percival de Souza o modelo 

de jornalismo, que está no Brasil conhecido como jornalismo investigativo, mudou ao 

longo do tempo. Ele está convencido de que as redações brasileiras dos anos 70, pelo 

menos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, este modelo jornalístico era chamdado de 

"reportagem especial" e entre os jornalistas, conhecido como "grande reportagem". 

"Ninguém tem usado o conceito de jornalismo investigativo. A linguagem não me 

interessa. O importante é que existe um jornalismo típico, o repórter vai a luta e tem de 

desenvolver as técnicas e métodos novos para obter informações. Este processo de 

trabalho do repórter faz a diferença entre uma normal e uma reportagem investigativa" 

(Entrevista, PERCIVAL, SP: 08.2003). Hoje são encontrados muitos repórteres contra e 

afavores do conceito de jornalismo investigativo nas redaçõesm como também em 

muitas áreas científicas.. 
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Um defensor do conceito de jornalismo de investigação é o Professor Dirceu 

Fernando Lopes, da Universidade de São Paulo. Ele define o termo em seu livro 

"Jornalismo Investigativo" em três níveis. Para o jornalismo investigativo, primeiro 

deve haver uma iniciativa privada do repórter, de modo que a investigação seja um 

trabalho do repórter, e não de qualquer organização, como a polícia. Em segundo lugar,  

os assuntos devem chegar a uma grande parte da população, e não apenas a 

determinados setores da sociedade, tais como a política. O terceiro vai trazer à luz as 

questões de interesses públicos, os quais são escondidos por indivíduos ou instituições 

(LOPES / PROENÇA, 2003: p.10-26). 

ALEMANHA 

Também na Alemanha, o conceito de jornalismo de investigação mostrou seus 

efeitos não apenas na imprensa, mas também no mundo acadêmico. Dr. Manfred 

Redelfs reconhece que a Alemanha não tem uma aceitação hegemônica do término 

americano sobre o jornalismo investigativo, especialmente quando se trata de pesquisa 

minuciosa ou descobertas investigativa. "O conceito, jornalismo investigativo exige  na 

Alemanha uma precisão, portanto, um esclarecimento, de modo a evitar mal-entendidos. 

Além disso, a incerteza do termo é uma primeira indicação de que uma descoberta 

jornalistica pra gente (na Alemanha) é aparentemente mais fraco do que nos EUA, onde 

o "jornalismo investigativo" pode olhar para trás e observar uma longa tradição e 

desempenhar uma função de modelo para toda a profissão "(REDELFS, 2003: p.208). 

Os mal-entendidos que foram mencionados na citação foram rapidamente refutados por 

Redelfs, vista entrando em referência à diferenciação da profissão jornalística. 

Além disso Redelfs justifica porque o conceito americano de jornalismo 

investigativo na Alemanha coincide com as totais actividades jornalísticas. "Quem 

trabalha como editor de notícias no centro – dpa (agencia de noticias) ou como 

apresentador de televisão de notícias, é certamente um jornalista e além disso ainda 

trabalham com qualidade jornalistica, porém uma pesquisa em profundidade pode até 

ser própria para estes tipos de trabalhos, mas observamos que é "menos" necessária." 

(REDELFS, 2003: p.209). Independentemente se foi pesquisado profundamente, o 

cientistas Redelfs chega à conclusão de que na Alemanha, o conceito de jornalismo 

investigativo está associada a uma forma de se fazer o jornalismo investigativo 

americano, em que as questões previamente desconhecida e de relevância política, as 

quais os indivíduos ou grupos organizacionais estão tentando esconder são publicados 

pela intensa investigação,  
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EUA 

Para entender o significado mais profundo do conceito de jornalismo de 

investigação ou jornalismo investigativo, você tem que olhar para trás, na história dos 

Estados Unidos, onde se encontra o precursor da imprensa investigativa, presisamente a  

New England Courant. O primeiro material investigativo foi publicado no verão de 

1721 por James Franklin, em Boston. Franklin então liderou uma campanha contra a 

vacinação da varíola. O fato novo neste caso era que a imprensa muitas vezes 

satíricamente relacionava a polêmica com as autoridades (LEONARD, 1986: p.13, apud 

JANISCHE, 1998: p.15-21). Durante a revolução, a imprensa patriótica trouxe muitas 

questões polêmicas, como a especulação sobre o combate ao inimigo político, injustiça 

e corrupção. Até mesmo os representantes da Coroa Britânica foram parcialmente 

descrito como um criminoso nos jornais. Na época, a imprensa desenvolveu um certo 

nível de desconfiança da classe política (EMERY E EMERY, 1984: p.299). 

2.1 A abordagem do jornalismo investigativo: estratégias, fontes e evidências 

Na busca pela verdade jornalística, os joranalistas tentam colocar tecnicas e 

estrategias no processo de investigação, que devem ser classificados de acordo com 

Quesada como métodos de trabalho. "O jornalismo investigativo não tem nada ou quase 

nada com a sua forma de apresentação, mas sim, com a maneira com que você pode se 

deparar com a informação." (QUESADA, 1997: p.72). Esta citação expressa a primeira 

da diferença entre os dois gêneros jornalísticos.  

Se um texto jornalístico envolve, um número, uma estatística, um percentual 

econômico e declarações, isso não significa para Sequeira, que seja jornalismo 

investigativo, pois certas informações podem ter suas origens a partir de uma declaração 

oficial de uma determinada fonte, a partir de um documento ou pode até ser oriundos de  

um comunicado de imprensa. (SEQUEIRA, 2003: p.86). Neste contexto, Quesada 

explicou que, no caso do uso de certas técnicas e estratégias que nada têm a ver com o 

jornalismo de atualidade hoje, neste caso sim as materias jornalisticas têm o carácter de 

investigação jornalística. (QUESADA,1997: p.76). Esta consideração não corresponde à 

definição de Caco Barcellos. Ele, por sua vez definio o jornalismo investigativo como 

uma técnica que pode ser usada em todos os textos jornalísticos, mesmo se eles estão 

ostentando questões políticas, científica ou econômica. (Entrevista: BARCELLOS / 

Paris: 02.2005). 
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O descobrimento de um escândalo para Janisch é uma tarefa importante do 

jornalismo investigativo. 

 "No início de cada escândalo ha sempre uma revelação. 

Sem revelação não ha qualquer publicação. Sem 

publicação não ha escândalo. Isto não é essencialmente 

nada mais, do que um processo de definição que requer 

um apoio bastante do grande público. Somente quando o 

escandalo é analisado pelo público e visto como ato 

moralmente condenável, o momento é propício para um 

escândalo.” (JANISCH, 1998: p.20).  

Janisch também declara que o escândalo era o coração do jornalismo 

investigativo e da revelação do escândalo de servir as pessoas como uma violação da 

sanção padrão da classe política, bem como o funcionamento da democracia. 

Em outras palavras, a declaração pode ser fundamentada de que a tarefa mais 

importante do jornalismo investigativo seria para controlar e proteger as instituições 

públicas. Um objecto adicional deste género é mostrar como o mecanismo burocrático 

do sistema funciona. Em particular, uma vez que o cidadão comum não pode saber 

como os fatos são que afetam suas vidas. A principal diferença entre o jornalismo 

investigativo e o de atualidade é a objetividade. Para Sequeira jornalismo investigativo 

não é apenas para compartilhar informações, mas também informar sobre eventos de 

forma detalhada e anunciar o que pode prejudicar a sociedade. (SEQUEIRA, 2003: 

p.87). Para alcançar este objetivo, os jornalistas investigativos usam técnicas e 

estratégias de investigação, o que para o jornalismo de atualidade não é necessário. 

2.2 Independência e Conteúdo 

O conteúdo das materias de investigação é diferente do conteúdo de um artigo de 

jornalismo de atualidade. Para se mostrar o contraste com a abordagem de uma materias 

na imprensa diária Quesada listou cinco principais diferenças do jornalismo 

investigativo em relação ao de atualidade: 

1. Evitar informação superficial e detectar o que os governantes, ou poderosos de 

empresas privadas tentam escoder da sociedade. 

2. Fazer conhecido os acontecimentos como também os motivos pelos quais 

determinados acontecimentos aconteceram ou estão acontecendo. 
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3.  Expor os lobbies e os agentes de relações públicas com suas estratégias de 

marketing, os quais exercem as suas funções em nome dos grupos de união 

política, económica e comercial, jornalistas e de empresas de comunicação. 

4. Fornecer informações abrangente e não fragmentada para os leitores, ouvintes e 

telespectadores. 

5. Acompanhar programas de atualidades diárias, perseguir e inspecionar eventos 

que tenham veiculação longíncua para assegurar que não há danos sociais ou 

acumulados (QUESADA, 1987: p.113-141). 

O autor faz acreditar que, dentro do cenário da mídia global o jornalismo 

investigativo, de modo especial, é difetente de outras áreas jornalísticas, ocupando a 

função do quarto poder, ele se torna o representante de diversas classes sociais, dentre 

as quais podem está também os interesses burgueses. Antes da tentativa do jornalismo 

investigativo atribuir uma definição, é essencial atrair a independência dos jornalistas 

deste tipo de jornalismo. Para Quesada esta independência é no entanto limitada de três 

maneiras: 

1. O jornalista investigativo pode ser de fato livre de quaisquer obrigações dos 

meios de comunicação, tais como cumprimento das horas de trabalho ou a presença na 

redação, (QUESADA, 1987: p.55). Esta liberdade profissional tem seus limites, porque 

o jornalista nunca deve compartilhar em seu trabalho de suas crenças pessoais, sejam 

elas políticas ou ideológicas.  

2. Outra limitação é a dependência financeira dos jornalistas investigativos. Um 

jornalista investigativo recebe um salário pequeno, ele é forçado a dividir suas horas de 

trabalho com outros estabelecimentos públicos ou privados de comunicação. Neste caso, 

no entanto, tanto o repórter e sua informação não é independente (QUESADA, 1987: 

p.55). 

3. Outro ponto é a dependência económica da empresa de comunicação. Em 

relação às empresas nacionais e internacionais e grupos privados de administração 

pública pode levantar a questão: como o jornalismo investigativo trabalha dentro desses 

interesses corporativos? Há muito poucos jornais que podem sobreviver com suas 

despesas de venda próprios. A maioria dos jornais tem propaganda em suas folhas para 

manter a sua empresa em funcionamento. 

Este resultado financeiro, também significa uma limitação a informações, 

Quesada vê isto na Europa, precisamente na Espanha. Ela afirma que essa dependência 

é ainda maior se os jornais precisarem do apoio público. 
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3. A terefa Social do Jornalismo Investigativo 

A missão social do jornalismo brasileiro na visão do teórico, Carlos Eduardo 

Lins da Silva é um pobre reflexo do jornalismo americano, até porque o jornalismo 

americano desde a sua criação não pode aceitar qualquer outra forma que não fosse o 

jornalismo liberal. (LINS DA SILVA, 1990: p.57). O jornalismo brasileiro começou 

230 anos após o americano em condições completamente diferentes. Primeiro, não 

houve crescimento econômico no Brasil, de modo que, por falta de pagamento dos 

anunciantes e por uma falta de poder de compra do leitor, os jornais não podiam 

alcançar a segurança financeira. Segundo, a taxa de analfabetismo era muito alta. "O 

caso brasileiro é obviamente diferente. Os princípios e o código jornalístico do 

jornalismo americano foram adotados como política no Brasil em um momento de infra-

estrutura econômica que não ofereciam nenhuma condição prévia. Qualquer esperança 

de que esses princípios fossem aplicados no Brasil, era desnecessária. "(LINS DA 

SILVA, 1990: p.58). Esta citação expressa o fato de que a sociedade brasileira não 

estava preparada para fazer as suas próprias formas de jornalismo.  

O teórico, Lins da Silva apresenta em seu livro a importância do contexto social 

do jornalismo investigativo. Ele explica que este gênero jornalístico, em casos como o 

do Watergates devem desempenhar um papel social importante "Os jornais iniciaram 

um processo que começou quando a polícia passou pelo Congresso dos EUA, e 

terminou no Judiciário. Se as instituições não estivessem funcionando corretamente, 

então seria impossível que este caso fosse assim resolvido. "(LINS DA SILVA, 1990: 

p.84). Com base nesta citação Dario Klein afirma que o jornalismo investigativo só 

pode funcionar numa sociedade democrática: " É verdade que a democracia precisa de 

jornalismo investigativo e também o inverso, embora o grau de liberdade de imprensa 

pode variar em diferentes sociedades democráticas. (SEQUEIRA, 2003: p.131). 

Um exemplo é Juan Jorge M. Faundes traz em seu estudo, classificando os 

obstáculos do jornalismo investigativo. Ele observou que o Estado é, entre outras coisas, 

um grande obstáculo do jornalismo de investigação, especialmente quando a 

democracia está faltando ou sendo impedida de ser praticada. A atenção particular, ele 

chama em seu estudo sobre o Chile e o Uruguai, como nestes países, a democracia é 

particularmente tensa. "Pode parecer paradoxal, mas o jornalismo investigativo no Chile 

durante o auge do regime ditatorial de Pinochet (1973-1990) teve dois jornais; El Fortin 

Mapacho e La Epoca e cinco revistas Análisis, APSI, Hoy, Cauce e Página Aberta que 
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praticou o jornalismo investigativo. Todos esses meios de comunicação desapareceram 

com a democratização do país. "(FAUNDES, 2002: p.45). 

Gilberto Dimenstein explica que o fato do Brasil ocupar uma forte posição  em 

relação ao jornalismo investigativo, quando comparado a outros países da América do 

Sul, foi porque o Brasil experimentou um processo Sul Africano precisamente um 

grande apartheid social (DIMENSTEIN, 2000: p.163-165). A consequencia desse 

Apartheid foi a de beneficiar um número pequeno da população brasileira com a 

maioria da renda nacional do país. Essa desigualdade se reflete também no cenário da 

mídia. "Através dessa desigualdade social, a imprensa é destinada a um grupo 

específico na sociedade, ou seja, aos melhores constituidos "(DIMENSTEIN, 2000: 

p.168). Para esse jornalista os fatos na imprensa dependem do aprofundamento da 

democracia. (VIEIRA, 1991: p.111). 

4. Conclusão 

Há o direito da imprensa de seguir os princípios da ética e do direito do cidadão. 

Neste ponto, a imprensa é um poder paralelo (Fourth Estate), porque seu interesse está 

relacionado com o bem-estar das pessoas. Se assumirmos que o jornalismo deve, em 

princípio, realizar investigação, então você chega à conclusão de que ele recebe um 

valor significativo por ser o guardião da sociedade. 

Outro fato é o risco inevitável que alguns jornalistas correm durante suas 

atividades, como: torturas e mortes. Os repórteres de São Paulo e Rio de Janeiro 

fizeram-lo em seu próprio poder e sua vontade, estabelecer o jornalismo investigativo 

como uma categoria da imprensa brasileira. Os jornalistas dos anos 60 e 70, apresentam 

o jornalismo investigativo de hoje como um "jornalismo de exibição" ou "jornalismo de 

dossiê". O jornalista, Carlos Fon afirma que esta duas formas de jornalismo limita a 

investigação do repórter apenas leituras de relatórios ou registros oficiais. A 

investigação começa por uma fonte e não pelo repórter. 

Como foi brevemente mencionado, este trabalho esteve envolvido com uma 

análise do jornalismo investigativo da imprensa brasileira nos jornais, “O Globo e 

jornal, Folha de São Paulo". O foco desta pesquisa é baseada na pergunta: Qual 

abordagem faz uso de jornalismo investigativo, de modo que ela é percebida de maneira 

diferente do que o jornalismo atual? A base científica deste trabalho foi a "teoria do 

quarto poder" de Bergedorf. 

Primeiro, foi considerado o conceito de jornalismo de investigação a partir de 

uma perspectiva nacional e, em seguida, a partir de uma internacional (Espanha, Brasil, 
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Alemanha e EUA).  Essa consideração levou à compreensão de diferentes perspectivas 

e interpretações divergentes do termo de jornalistas e cientistas. As observações 

científicas dos EUA, Espanha e Brasil comparadas com as da Alemanha referem-se, por 

vezes uma diferença bastante "explícitas", mesmo o pontos de vista, com alguns 

repórteres dos quatro países tendo uma visão comum do conceito. Todo cientista e 

jornalista considerou o conceito do seu próprio ponto de vista e tentó reconstruir a 

realidade de sua própria perspectiva e interpretação. Assim, o conceito de jornalismo 

investigativo pelos brasileiros, escritores americanos e europeus e repórteres serão 

avaliados de forma diferente. Essas divergências foram uma das principais dificuldades 

deste trabalho. 

Os resultados deste estudo  prever que alguns obstáculos que podem dificultar o 

jornalismo investigativo Brasil pode continuar: 

1)   A independência política dos meios de comunicação é um requisito fundamental 

para melhor estabelecer o jornalismo investigativo na imprensa brasileira. Hoje, a 

imprensa depende dos grupos poderosos, como os políticos e altos funcionários 

públicos. Através dessas barreiras, muitos jornalistas não vêem a possibilidade de 

conduzir investigações.  

2)  A dependência financeira dos meios de comunicação dos grupos económicos é 

também uma das principais razões por que alguns jornalistas precisam parar suas 

investigações. Estes grupos econômicos são principalmente os clientes anunciantes. 

Eles são os únicos apoio financeiro da mídia. 

3)  Outra questão é a falta de jornalistas especializados em outras regiões do país e as 

limitações de tempo de produção das materias investigativas. Embora os jornais, 

sindicatos, universidades e algumas associaçoes como a Abraji entre São Paulo e Rio de 

Janeiro procuram estabelecer o jornalismo investigativo na imprensa como uma 

categoria. Essa categoria é ainda no resto do país desconhecida. 

4)  O último ponto que dificulta o jornalismo investigativo é a falta de uma lei 

específica que garanta o acesso à informação pública. Documentos que são importantes 

para o Estado, ainda são inacessíveis por tempo indeterminado.  

Apesar de tudo isso, precisa ser enfatizado que o jornalismo investigativo 

ganhou algumas "batalhas". Ele ainda está muito longe de alcançar as funções reais dos 

meios de comunicação de massa. O preço jornalístico alcançado entre Rio de Janeiro e 

São Paulo, lhe ainda falta em lugares privilegiados como nas universidades brasileiras.  
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