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RESUMO: 
 
 
 
Estuda-se o jornalismo investigativo na televisão brasileira a partir de uma análise 
comparativa dos programas Conexão Repórter (SBT) e Repórter Record (Rede Record). 
Descreve-se as características e marcas do jornalismo investigativo e a suas formas de 
apresentação da “realidade construída” de cada programa. A descrição mostra que muitos 
programas apresentam reportagens com caráter investigativo, porém, são poucos os exemplos 
de programas exclusivamente denominados como investigativos. Para realização desta 
pesquisa levou-se em conta conceitos de jornalismo investigativo, os formatos dos programas 
e o modo como as características desse tipo de jornalismo e as informações são apresentadas a 
partir de análise de corpus dos dois programas.  
 
 
Palavras-Chave: Jornalismo investigativo; televisão; estudo comparativo; 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
 
Is studied the investigative reporting on brazilian television starting from an analysis 
comparative of the programs Conexão Repórter (SBT) and Repórter Record (Rede Record). It 
is described the characteristics and marks of the investigative reporting and its forms of 
presentation of the reality constructied of each program. The description shows that many 
programs present reports with investigative character, however, the examples of programs 
exclusively denominated as investigative are few. For accomplishment of this research it was 
taken in account concepts of investigative reporting, the formats of the programs and the way 
as the characteristics of that type of journalism and the information are presented starting from 
the analysis of corpus of the two programs. 
 
 
 
  
Key words: investigative reporting; television; comparative study; 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer uma análise do jornalismo investigativo na 

televisão brasileira, tendo como objeto os programas Conexão Repórter, do SBT, e Repórter 

Record, da Rede Record. Nasce de uma questão que pode ser formulada: quais são os 

conjuntos de elementos que caracterizam os programas a serem estudados como realizadores 

nas suas emissões de manifestações de jornalismo investigativo? 

Para tanto, e para se saber como procede na prática o que se concebe como jornalismo 

investigativo, será feita uma análise comparativa dos dois programas televisivos que 

apresentam elementos de jornalismo investigativo. Dessa forma, busca-se identificar nos 

programas os aspectos característicos do jornalismo investigativo, que resultam de um amplo 

processo de apuração, peculiaridades das pautas e que indiquem o desenvolvimento de uma 

metodologia específica. 

O trabalho partiu de uma inquietação diante do fato de a temática investigativa estar 

presente nos telejornais, porém com poucos programas apresentando características 

consideradas investigativas. Além disso, foram encontradas poucas pesquisas, na produção 

acadêmica, exclusivamente, de jornalismo investigativo na mídia televisiva, o que é 

considerado um desafio, mas algo que me motivou ainda mais à continuidade do trabalho, 

uma vez que isso pode contribuir para mais pesquisas na área. 

A pesquisa busca comparar os dois programas considerados de jornalismo 

investigativo, escolhidos após um mapeamento do conteúdo investigativo na grade de 

programação das emissoras da televisão brasileira. Sabe-se que a temática está presente nos 

telejornais, porém, com abordagens diferentes e com poucos exemplos exclusivamente 

investigativos. 

            Além de me interessar pela temática “jornalismo investigativo”, preocupa-me projetar 

esse interesse sobre o ângulo do telejornalismo. A inexistência de programas específicos, o 

funcionamento desses programas que escolhi e a importância desse tema para minha formação 

de jornalista foram alguns dos motivos que me levaram a produzir esta pesquisa. Desta forma 

também pretende-se contribuir com as pesquisas e provocar como forma de incentivo o 

desenvolvimento de mais estudos na área. 

Em termos de preocupações metodológicas, trata-se de uma pesquisa qualitativa que 

procura reunir estudos de arquivos, fontes secundárias e de textos, complexos como dos 

telejornais, enquanto procedimentos e técnicas que foram adotadas para esse olhar que se faz 



 

 

10 

 

sobre esse objeto. Tal recurso visa exatamente a descrever como o telejornalismo acolhe 

certas referências do jornalismo investigativo. 

Assim, para a realização do estudo, foram selecionados treze programas, sete do SBT, 

programa exibido às quintas-feiras, às 21h e 15 min, e seis da Record, exibido nas segundas-

feiras, às 23h, entre os dias 31 de maio 2010 e 8 de julho de 2010, para, em um primeiro 

momento, fazer a descrição de cada programa. O SBT possui uma edição a mais porque em 

uma semana específica exibiu mais de uma edição. Foram analisados os formatos dos 

programas, as temáticas, as formas de apresentação tanto de conteúdo quanto de presença do 

âncora e o discurso utilizado. 

A pesquisa foi dividida primeiramente em duas grandes partes. A primeira, é de 

natureza teórica, e a segunda de análise propriamente dita, mas ambas guardando pontos 

relevantes de articulação entre si.  

A estrutura da monografia está dividida em cinco capítulos. No primeiro será feita uma 

breve abordagem do histórico do jornalismo investigativo no mundo e também seu 

desenvolvimento no Brasil.  

No segundo capítulo, faz-se uma revisão dos conceitos sobre jornalismo investigativo 

e pesquisas acadêmicas sobre o assunto, através de mapeamento dos mais pertinentes para este 

estudo, as motivações e as temáticas estudadas, principalmente porque a maioria aborda 

jornalismo investigativo na mídia impressa.  

Em seguida, no terceiro capítulo, vão ser escolhidos os conceitos e autores sobre o 

jornalismo investigativo com foco no telejornalismo. Estudam-se assim, pesquisas que possam 

contribuir para a construção desta análise comparativa dos dois telejornais, além de se estudar 

a reportagem em profundidade e se fazer uma reflexão sobre os conceitos dos gêneros 

informativo e interpretativo.  

 No capítulo seguinte, o foco passará a ser as análises dos programas os quais podem 

levar a atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. Vão ser mostradas as características 

gerais de cada programa, formato, apresentação e, por fim, os contratos de leitura através dos 

conteúdos e enunciações. 
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2. UM BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

            Para se fazer uma análise dos usos do jornalismo investigativo na televisão, é 

necessário entender a constituição desse gênero ao longo dos anos até se chegar aos modelos 

que conhecemos hoje. Para isso, foi feito um resgate histórico através de autores e 

pesquisadores que refletiram sobre o assunto, demonstrando a importância da criação e 

evolução das produções. Como se costuma dizer: “o jornalismo é o primeiro rascunho da 

história; em contraste o jornalismo investigativo é o primeiro rascunho da legislação” 

(BURGH, 2008, p. 3). 

            A investigação já era praticada na Antiguidade, como por exemplo, na China. No país 

havia pessoas contratadas para investigar a população, as quais revelavam ao governo as 

condições sociais e econômicas e a opinião da sociedade sobre o próprio governo. 

            O desenvolvimento das primeiras matérias jornalísticas investigativas ocorreu no 

Iluminismo, período em que pensadores racionalistas ingleses perceberam “que havia coisas a 

serem descobertas pela observação, e, a partir disso, as opiniões poderiam se legitimar de 

forma diferenciada” (BURGH, 2008, p. 33). Assim, o racionalista Cobbett foi considerado um 

precursor do jornalismo investigativo, em 1791. Após o serviço militar, ele acusou seus 

superiores de peculato e foi preso, mas passou a defender os oprimidos e marginalizados. Ao 

sair da prisão, fundou periódicos nos quais também condenava falhas na democracia.  

            Anos mais tarde, ainda na Inglaterra, o jornalista William Stead “inventou” as 

primeiras técnicas de produção de uma reportagem investigativa, valendo-se de artifícios para 

buscar a verdade. Stead fazia pesquisas detalhadas sobre os casos e, muitas vezes, contava 

com a ajuda de especialistas nas investigações.  

            Mas o jornalismo investigativo de referência contemporânea surgiu nos Estados 

Unidos, no século XX, quando alguns cronistas começaram a denunciar a corrupção do 

governo de Theodore Roosevelt. As publicações também traziam à tona monopólios e as 

duras condições de vida dos trabalhadores norte-americanos, em torno de 1909.      

Diferentemente dos EUA, na América Latina não há tradição no gênero, mas há 

informações de que o pioneiro nesse tipo de jornalismo foi Raúl Scalabrini Ortiz, em 1940, na 

Argentina, quando investigou a história das vias férreas do país (SANTORO, 2005). Na 

reportagem, Ortiz denunciou que o apoio financeiro estrangeiro, recebido para a construção, 

veio do interesse dos britânicos em melhorar o transporte para facilitar o traslado de suas 

exportações. 
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Os trabalhos mais conhecidos de jornalismo investigativo foram realizados no período 

pós-Segunda Guerra Mundial, quase todos nos Estados Unidos, em consequência da 

participação do país na Guerra do Vietnã, quando: “os jornalistas americanos se posicionaram 

contra o governo e começaram a analisar criticamente a atuação dos políticos” (LOPES, 2003, 

p.13). Os primeiros trabalhos foram publicados nas revistas Life e Look, mas os estudiosos 

concordam que o marco do gênero foi a publicação do caso Watergate, no jornal Washington 

Post, no dia 18 de junho de 1972, o caso das escutas telefônicas que causou a renúncia do 

então presidente americano Richard Nixon. 

No Brasil, o jornalismo investigativo começou mais tarde, também no âmbito do 

jornalismo impresso, principalmente, devido à censura da ditadura militar (1964-1985). Mas 

Cleofe Monteiro de Sequeira (2005, p.12) cita o exemplo da publicação do jornal Estado de 

São Paulo, em 1976, de uma série, com três matérias, sobre como viviam os 

“superfuncionários”, referindo-se aos ministros e altos funcionários do governo, após uma 

suspensão da censura prévia do jornal.  

Dentro desse contexto histórico do jornalismo investigativo brasileiro, há a publicação 

de uma revista que revolucionou o modo de fazer jornalismo. A revista Realidade, publicada 

entre 1966 e 1976, foi uma inovação pelo modo de desenvolver as reportagens e por ter como 

característica fundamental, fugir do óbvio. Os textos1 da revista eram de reportagens em 

profundidade com temáticas investigadoras e denuncistas. Os fatos passaram a ter também 

suas características sociológicas publicadas, um modo de escrever que transformou também a 

objetividade até então conhecida. 

Já Leandro Fortes considera que a mudança na imprensa brasileira foi efetiva depois da 

promulgação da Constituição de 1988. A própria revista Realidade sofreu com a censura, 

tanto que a ascensão foi nos dois primeiros anos de surgimento e depois decaiu devido à 

pressão militar. “A nova Constituição assegurou a liberdade de imprensa e abriu a 

oportunidade de o Ministério Público virar um instrumento da sociedade” (FORTES, 2005, p. 

88). 

Mas para o repórter Percival de Souza o título de “jornalismo investigativo” sempre 

existiu, pois nas redações havia repórteres que corriam atrás do furo de reportagem e tentavam 

alertar a sociedade sobre fraudes. O que mudou, para ele, foi o modelo de jornalismo que 

passou a ser praticado. “Nos anos 1970, por exemplo, o modelo de jornalismo investigativo 

                                                 
1 FARO, J.S. Realidade 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira. Disponível em: 
http://www6.ufrgs.br/ensinodareportagem/artigos/revistarealidade.pdf. Consulta em 12 de e outubro de 2010. 
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muito apreciado tinha como referência a corrente americana denominada New Journalism” 

(SEQUEIRA, 2005, p. 62).  

Esse tipo de jornalismo, no Brasil, principalmente no eixo Rio de Janeiro - São Paulo, 

segundo Souza, era chamado na época de “reportagem especial” e entre os jornalistas, de 

“grande reportagem”. Alberto Dines cita o exemplo do impresso Jornal do Brasil que, na 

década de 60, passou a ter uma edição dominical de matérias “redondas”, como ele define, 

referindo-se ao conteúdo que trazia todo o desenvolvimento de um fato, chamado de Caderno 

Especial, com assuntos diversos. 

 O regime militar, segundo Dines, implantou outro modo de se fazer jornalismo:  

O autoritarismo de 1964 trouxe nossa imprensa para a era da “nota oficial”, o repórter 
recebe o texto em vez de cavar suas próprias informações em várias fontes. O máximo 
que o jornalista se permite é acrescentar uma cabeça ou lead...o repórter e todo o 
processo jornalístico acomodaram-se e deixaram de investigar  (DINES, 1986, p.91). 

 

A morte do presidente Tancredo Neves2, em 1985, foi um caso que teve 

acompanhamento da imprensa, baseado, principalmente, na divulgação de notas oficiais e via 

porta-voz do governo. Os desafios dos jornalistas eram desvendar os mistérios acerca do 

verdadeiro estado de saúde do presidente, acompanhar os relatos reais, os momentos de 

internação e tratamento, mas, acima de tudo, informar a população sobre a diversidade de 

informações que se contradiziam. 

A implantação de outra mídia no Brasil, a televisão, trouxe um novo formato de 

jornalismo, o telejornalismo, na década de 1950. Nesse período, percebeu-se que uma boa 

matéria precisava de uma produção maior, de organização, de fazer contatos com 

antecedência, agendar as entrevistas e até produzir algumas pautas. Foi criado assim, para dar 

suporte ao repórter, o cargo de “produtor”, ainda sem saber o quanto esse cargo seria relevante 

ao jornalista investigativo, e também o cargo de “comentarista”. Isso tudo, antes mesmo da 

ditadura, segundo Rezende, com o Jornal de Vanguarda, na extinta TV Excelsior, sob direção 

de Fernando Barbosa de Lima: 

 

O jornal da Vanguarda introduziu muitas novidades na concepção de telejornalismo. A 

principal foi a participação de jornalistas como produtores e – acontecimento inédito – 

apresentadores das notícias cronistas especializados... A qualidade jornalística desse 

noticiário causou um impacto enorme pela originalidade de sua estrutura e forma de 

apresentação distinta de todos os demais informativos (REZENDE, 2000, p. 107). 

 

                                                 
2 FAUSTO NETO, Antônio. O corpo falado: a doença e morte de Tancredo Neves nas revistas semanais 
brasileiras; 1988. 
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Enquanto o Brasil estava sob Ditadura Militar e a censura implantada em todos os 

veículos, foi criado pela BBC, na Inglaterra, um dos primeiros programas televisivos 

considerados de jornalismo investigativo, em 1953. O programa Panorama3 é exibido até hoje 

e pode ser considerado um carro-chefe da emissora. Burgh explica que, embora, dificilmente 

seja lembrado como investigativo, o programa traz reportagens, análise e investigação 

(BURGH, 2008).  Anos mais tarde, surge nos Estados Unidos, na rede CBS, o 60 minutes, em 

1958, considerado também como um dos pioneiros no ramo televisivo sobre investigação e 

que já trazia o repórter como investigador e condutor da matéria. 

Na história do telejornalismo, o jornalismo no Brasil desenvolve-se mesmo décadas 

depois. Antes disso, uma nova rede de comunicação foi criada e apresentou novidades na 

formatação. A Rede Globo foi inaugurada e logo criou um novo formato de apresentação 

jornalística, o programa Globo Repórter, que inova “para, pela linguagem do documentário, 

tratar certos temas com profundidade, o que não era possível nos telejornais” (REZENDE, 

2000, p.118).        

O telejornalismo investigativo em âmbito mundial teve um boom na década de 1990. 

Burgh explica que, só no Reino Unido, foram registrados mais de trezentos programas que 

poderiam ser classificados como “investigativos”, ou com algum tipo de matéria jornalística 

investigativa, e mais algumas séries e outros programas “exclusivamente investigativos”. 

No mesmo período o jornalismo investigativo passa a ser veiculado de fato, na Rede 

Globo: 

A partir do momento em que começaram a ser feitas, essas reportagens mostraram que 
o telejornalismo investigativo provoca impacto e resultados que nenhum outro veículo 
é capaz de conseguir – tanto pelo alcance quanto pelo poder da imagem. Dois casos 
emblemáticos foram a Favela Naval e a Máfia dos Fiscais (BISTANE e BACELLAR, 
2005, p.65). 

 

As duas reportagens, citadas como exemplo pelas autoras, foram exibidas pela 

emissora de Roberto Marinho. A Favela Naval é o nome de uma região da grande São Paulo, 

entre as cidades de Diadema e São Bernardo do Campo, onde a equipe soube que havia desvio 

de conduta dos policiais que deveriam proteger a população. O cinegrafista flagrou cenas de 

tortura, espancamentos e extorsão praticadas por policiais militares. A investigação do caso, 

em 1997, que mais tarde teve envolvimento do Ministério Público, resultou na prisão de todos 

os envolvidos. 

                                                 
3 Informação disponível no site da emissora BBC: 
http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7753000/7753038.stm. Consulta em 22 de outubro de 
2010. 
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 A Máfia dos Fiscais foi uma reportagem realizada na cidade de São Paulo, sobre os 

fiscais da prefeitura que exigiam propina para liberar o alvará de licença de estabelecimentos 

comerciais, em 1998. A reportagem causou uma mobilização da sociedade para a denúncia 

dos fiscais, a instauração de cento e vinte inquéritos, o indiciamento de quatrocentas pessoas e 

quarenta condenações. 

Visando à audiência, além de programas “formais”, é criado no SBT, dez anos depois 

de sua fundação, em 1981, o programa Aqui Agora, em 1991, marco do sensacionalismo no 

Brasil. “Esse programa representa, numa análise objetiva, a transposição do jornalismo 

popular da rádio para a televisão. Inclusive, porque usa modelos e algumas das mais 

conhecidas vozes dos polêmicos programas radiofônicos” (SQUIRRA, 1993, p.142). 

Programa famoso pela forma de apresentação, feita por Gil Gomes, pode ser 

considerado um dos primeiros programas denuncistas da televisão brasileira. O denuncismo é 

considerado por muitos, um dos métodos do jornalismo investigativo. Porém, é uma prática 

questionável sob o selo de investigação, já que geralmente a abordagem sensacionalista tem 

predomínio maior no interesse público (BURGH, 2008). O programa de Gomes, segundo 

Mattos (2002, p. 206), copiava o “modelo popular” utilizado nas emissoras de rádio: “Versão 

brasileira do Nuevediario, o Aqui Agora, além de influência da linguagem radiofônica, usava a 

linguagem do plano-sequência para dar mais realismo e suspense às histórias que narrava” 

(REZENDE, 2000, p.131). 

A Rede Record, que tinha tradição de transmitir programas musicais, passou a investir 

no jornalismo com uma mudança ocorrida na direção da empresa. O jornalismo, 

principalmente esportivo, começou então a ser valorizado, até que, no fim da década de 1990, 

foram criados dois programas jornalísticos, o Repórter Record, objeto desta análise, e o 

telejornal Fala Brasil. O programa Repórter Record passou a destacar-se na emissora e, em 

2006, teve sua consagração quando recebeu duas premiações de jornalismo investigativo do 

Prêmio Tim Lopes. Uma das reportagens premiadas abordou o abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, e a outra, a guerra de bicheiros pelo controle dos caça-níqueis na zona 

oeste do Rio de Janeiro. 

Mas a Rede Record também exibiu um programa sensacionalista, conhecido como 

uma vertente contrária à ética da investigação. O Ratinho Livre trazia apenas fatos e 

comentários, informações sem as apurações necessárias para certificar a veracidade, porque 

nesse formato, a audiência é mais importante que a credibilidade. Segundo Mattos (2002, p. 

218) o programa apelava para o “grotesco” e mesmo assim, derrotou a Rede Globo nos 

índices de audiência. 
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 O SBT manteve a tradição do telejornalismo até 1998, quando, devido a uma “crise 

financeira”, desativou seus principais escritórios jornalísticos e demitiu mais de cem 

profissionais (MATTOS, 2002, p. 219). Mesmo em crise, contratou o apresentador Ratinho, o 

qual trabalhara na Rede Record, por um milhão de reais mensais. A emissora então, contratou 

Gilberto Barros e continuou com um programa no mesmo estilo popular agora chamado de 

Leão Livre. 

O jornalismo voltou a ser valorizado na emissora de Sílvio Santos em 20054. Em 2010, 

teve início a exibição do primeiro programa de jornalismo investigativo no canal, o Conexão 

Repórter. Esse novo programa trouxe semelhanças com o outro objeto da presente pesquisa, 

não só pelo conteúdo e formato, mas também pelas características de sua apresentação. Tendo 

à frente Roberto Cabrini, que deixou o programa Repórter Record pelo qual foi responsável 

entre 2008 e 2009. 

A partir do histórico do jornalismo investigativo, percebe-se a contribuição da 

categoria para a sociedade desde os tempos mais remotos ao jornalismo atual. Destaca-se o 

desenvolvimento da prática, no exterior e no Brasil, principalmente, depois do fim da ditadura 

militar, e também a inclusão da televisão como uma nova ferramenta de maior abrangência 

que o impresso. No próximo capítulo, serão estudadas as pesquisas sobre a categoria 

investigativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Informação disponível no site da emissora: http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil. Consulta em 21 de 
agosto de 2010. 
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3. REVISÃO DE ALGUNS ESTUDOS SOBRE JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

O objetivo deste capítulo é fazer o “estado da arte” da pesquisa sobre conceitos e sobre 

o jornalismo investigativo, ou seja, a partir de consulta a bibliografias atuais, teses, 

dissertações e artigos, visa-se a examinar o desenrolar de estudos em termos de pesquisas o 

sobre esse tema. Visa-se com isso, a dar um embasamento teórico ao presente estudo. 

Considerados os precursores do jornalismo investigativo no mundo, Truman Capote, 

Gay Talese e Norman Mailer ficaram conhecidos, principalmente, como criadores do new 

journalism, formato de texto literário produzido como reportagem investigativa; já o jornalista 

Lowell Bergman notabilizou-se pela carreira de repercussão no jornalismo investigativo. 

O new journalism revolucionou o modo de fazer jornalismo e o modo de publicá-lo, 

em uma mistura com jornalismo literário pela linguagem poética com que descrevia os fatos. 

Capote, além de outras publicações, foi o autor da obra mais demorada para ser concluída. 

Foram cinco anos para que A Sangue Frio (1966) pudesse ser publicado. A reportagem 

investigativa, que se tornou livro de não-ficção, aborda o assassinato de uma família no 

Kansas, interior dos Estados Unidos. São narrados os últimos dias de vida dos quatro 

membros da família até serem assassinados e a vida dos dois homens que cometeram o crime. 

Já o trabalho mais conhecido de Gay Talese é o livro Frank Sinatra está resfriado (1966) que 

foi escrito sem a entrevista com Sinatra, apenas de pessoas que conviveram com ele. 

Norman Mailer ganhou seu primeiro Prêmio Pulitzer pela reportagem Os Exércitos da 

Noite (1968) sobre a vivência de guerra, violência, crítica à sociedade norte-americana e 

movimento de oposição à Guerra do Vietnã. Já o jornalista Lowell Bergman foi, entre outras 

funções, produtor do programa 60 minutes da CBS, que expôs a indústria do tabaco norte-

americano, e teve o filme O Informante (The Insider, Michael Mann, 1999, EUA), sobre sua 

vida, interpretado por Al Pacino.  

O jornalismo investigativo é uma modalidade especializada, mas antes de tudo, é 

jornalismo. A peculiaridade é o objeto de pauta, o método de apuração, a forma e o conteúdo 

final, como a reportagem é apresentada (FORTES, 2005). Para Milanês, o jornalismo 

investigativo diferencia-se do jornalismo de atualidade, do cotidiano, “pela seleção de 

determinados temas e pela profundidade de tratamento que dá ao assunto que aborda” 

(SEQUEIRA, 2005, p. 66). 

O repórter investigativo, para Reys, é como um especialista na montagem de um 

quebra-cabeça, pois o jornalista, geralmente, consegue as informações aos poucos e é com 
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aptidão que identifica elementos e constrói seu roteiro até o objetivo final, semelhante ao jogo, 

no qual as características das peças indicam como as encaixar (SEQUEIRA, 2005). 

Conti, em entrevista a Mariângela Haswani5 (LOPES e PROENÇA (Orgs.), 2003), 

afirma que o jornalismo investigativo trata de assuntos que não estão necessariamente na 

ordem do dia, revela algo que não se sabia, é uma investigação independente de encontrar 

algum crime ou irregularidade.  

O ponto de partida para uma reportagem investigativa é a curiosidade do jornalista. A 

pauta surge quando o editor e repórter concordam que o momento é propício. A partir 

daí, o caminho do bom trabalho investigativo é feito de “apuração, checagem; 

apuração e rechecagem” sempre com o suporte em “fontes, documentos e dados 

indesmintíveis” (HASWANI apud LOPES e PROENÇA, 2003, p. 113). 

 

 Santoro classifica o jornalismo investigativo como um gênero jornalístico e define três 

características para a prática. A primeira é a apuração, que deve ser realizada pelo jornalista, 

não pela justiça, nem pela polícia ou interessados. O autor também faz ponderações, pois, se 

durante a investigação descobrir-se o envolvimento da justiça com o caso, o foco deve mudar 

e passar a agregar fatos novos, não apenas divulgar o que já se investiga oficialmente. A 

segunda característica é a superação de obstáculos e fatores, enfrentar pessoas que desejam 

manter o assunto oculto, ou alguém que tenha interesse em divulgá-lo. Caso haja interesse, 

Santoro explica que essa não deve ser a única forma de conseguir as informações, apenas mais 

uma delas. A terceira, refere-se à temática. Os temas de interesse público são proeminentes, e 

devem deixar de lado a vida privada, a investigação deve abranger as ações do suspeito, 

exceto nos casos em que a intimidade esteja atrelada às ações públicas (SANTORO, 2004). 

Já o repórter Antônio Carlos Fon considera o jornalismo investigativo mais como uma 

técnica, um “modo” de fazer jornalismo, do que “um tipo” de jornalismo à parte. “Jornalismo 

investigativo é um conjunto de técnicas que você pode usar em qualquer tipo de jornalismo: 

econômico, político, esportivo, de divulgação científica” ( SEQUEIRA, 2005, p.64). 

Assim como Fon, Milanês não considera o jornalismo investigativo como gênero. A 

reportagem investigativa, para Milanês, também está relacionada aos métodos e técnicas do 

jornalista e pode ser definida como 

 
o resultado do emprego combinado de métodos de trabalho, técnicas rigorosas de 
apuração na busca das informações, o que implica um consumo de tempo e recursos 
superiores à média das reportagens convencionais (SEQUEIRA, 2005, p. 66). 

                                                 
5 HASWANI, Mariângela. Mário Sérgio Conti – Memórias e descoberta. In: LOPES e PROENÇA, 2003, p. 113. 
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Sequeira (2005) explica que o processo de trabalho do jornalista investigativo no 

Brasil não difere, na essência, do realizado por profissionais de outros países. Com relação ao 

jornalismo investigativo brasileiro, a autora conclui que embora cada reportagem seja única, 

sete etapas estão presentes na rotina da maioria dos repórteres. São elas: a busca de um novo 

tema, o estudo de viabilidade da temática, o estudo aprofundado do assunto em questão pelo 

repórter, a criação de um projeto de trabalho, a fase de apuração (documental e com fontes) e 

cruzamento de informações, a redação e a edição/publicação. 

A diferença entre jornalismo investigativo e jornalismo interpretativo está no objetivo, 

segundo Sequeira (2005, p. 61), pelo “caráter de prestador de serviços” e ainda pelo processo 

de trabalho do profissional e pelas estratégias que são utilizadas na fase de apuração. Outra 

característica destacada pela autora é que o jornalismo investigativo “não se limita a informar 

o factual, mas visa a esmiuçar os acontecimentos e denunciar situações que prejudicam a 

sociedade” (SEQUEIRA, 2005, p. 74). 

O jornalismo investigativo é o gênero que aprofunda a informação e gera 

questionamentos no público. Para Lopes e Proença tem como objetivo “promover reformas, 

expor injustiças, desmascarar fraudes, expor o que os poderes públicos querem esconder e 

provocar a informação” (LOPES e PROENÇA, 2003, p. 24). 

A missão do jornalismo investigativo é revelar a veracidade dos fatos. Burgh 

complementa que tem como objetivo descobrir a verdade e identificar lapsos em qualquer 

mídia disponível. “Difere do trabalho aparentemente similar realizado pela polícia, advogados, 

auditores e instituições regulatórias” (BURGH, 2008, p. 10). 

Nilson Lage explicita que o diferencial entre o repórter de atualidade e o repórter 

investigativo é a relação com as fontes. O repórter da atualidade para ele é dependente das 

fontes e, geralmente, não tem acesso aos documentos, às fontes primárias. Já o repórter 

investigativo busca essa documentação original (SEQUEIRA, 2005), mas sem deixar de 

manter as fontes para as entrevistas. 

Souza divide o jornalismo investigativo em dois tipos: descritivo e investigativo. O 

modelo descritivo prioriza a forma de escrita, faz uma descrição, usa linguagem quase 

literária, o repórter capta informações e entrevistas de várias fontes, já o investigativo 

privilegia o fato, a construção do texto fica em segundo plano. Para o autor, cada matéria é 

única:  

Embora existam fases já consolidadas no processo de elaboração de uma reportagem 
investigativa, cada matéria é única e exige que o profissional coloque em jogo sua 
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criatividade e encontre as estratégias certas para desenvolvê-la. (SEQUEIRA, 2005, 
p.63). 

 

A mesma linha de “exclusividade” de produção de Souza é defendida por Quesada. Ela 

compara o trabalho de um jornalista investigativo com o de um artista, cientista e acadêmico, 

pois no jornalismo investigativo todos partem de uma hipótese básica, intuitiva ou racional, e 

a partir disso desenvolvem suas próprias estratégias de investigação: 

É impossível determinar uma metodologia de trabalho rígida no jornalismo 
investigativo, já que cada reportagem é única e o profissional precisará de muita 
criatividade para descobrir, em cada caso, qual a melhor técnica de apuração a ser 
usada. (SEQUEIRA, 2005, p.149). 

  

Praticar o jornalismo investigativo sem democracia é ainda mais difícil do que praticar 

as outras formas de jornalismo, pois, além de ilegal é punível. Para Klein, o jornalismo 

investigativo só pode ser praticado dentro de uma sociedade democrática. Mas ressalta que, 

mesmo assim, os graus de liberdade de imprensa variam da mesma forma que variam os graus 

de transparência dos atos oficiais e junto com eles a profundidade, a facilidade, ou dificuldade 

de se realizar o jornalismo investigativo. Ele defende que é necessário, portanto, “que existam 

condições específicas para o desenvolvimento desse gênero jornalístico que envolve as 

empresas de comunicação e as instituições jurídicas de um país” (SEQUEIRA, 2005, p. 109). 

As condições específicas estão aliadas ao acesso à informação, à documentação e à 

própria liberdade de expressão, assim como a ousadia de questionar, de perceber que algo está 

errado e que é possível revelar à sociedade. 

O trabalho de investigação dos jornalistas da categoria, para Fortes, “é sempre intenso, 

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

de prazos” (FORTES, 2005, p. 69). 

Sequeira6 também aborda o contexto no qual o jornalismo investigativo está sendo 

praticado nas redações. A prática é analisada no jornalismo impresso, a pressão nas salas de 

redações, o trabalho das assessorias de imprensa como fornecedores de notícia e a influência 

das novas tecnologias no cotidiano dos profissionais. 

A autora defende que a necessidade de, cada vez mais, facilitar o entendimento do 

leitor com informações rápidas, provoca uma diminuição de investimento nessa categoria 

dentro dos jornais e, consequentemente, das produções investigativas, já que trazem uma 

reportagem aprofundada e um contexto mais denso, o que demanda maior tempo. Além disso, 

                                                 
6 SEQUEIRA, Cleofe Monteiro. Jornalismo investigativo, novos desafios. Disponível em: 
http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/ind_cleofe_monteiro_de_sequeira.pdf. Consulta em 
11 de maio de 2010. 
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os jornais passaram a utilizar mais imagens, fotografias e mapas para ilustrar as matérias, 

reduzindo ainda mais o espaço de texto informativo. 

A pesquisa de Sequeira provoca reflexão sobre a profissão do jornalista investigativo 

hoje, pois apresenta as dificuldades tanto da profissão quanto de investimentos da empresa, 

justamente por necessitar de maior dedicação, pesquisa e tempo do profissional, uma das 

bases do jornalismo investigativo. Ela critica também a atitude comercial adotada pelas 

empresas, como o tamanho dos textos, no caso da análise de jornais impressos, a utilização de 

imagens maiores e principalmente o tempo dedicado a cada reportagem, o que pode prejudicar 

a forma de trabalho e o produto da investigação dos “guardiões da sociedade”. 

Tavares7 faz um estudo de caso sobre a carreira do jornalista Tim Lopes, como forma 

de análise do jornalismo investigativo praticado hoje. Tim Lopes foi assassinado em 2002 por 

traficantes, em um morro no Rio de Janeiro, onde fazia uma reportagem investigativa sobre a 

prostituição infantil. O jornalista trabalhava na Rede Globo há seis anos e produzia 

reportagens, principalmente, para o Fantástico. No estudo, é feita certa crítica à ética na 

profissão, que deve andar junto com a moral, já que muitos telejornais utilizam do 

sensacionalismo na busca pela audiência. Ela apresenta a repercussão do caso pela comoção e 

envolvimento da imprensa em geral e a investigação policial do crime. 

A análise do tratamento dado pela mídia ao caso de um assassinato na cidade de Santa 

Maria, em 2005, que resultou em um esquartejamento do corpo para omitir o fato, foi feita por 

Amaral8. A pesquisa compara a cobertura jornalística e a abordagem do tema em dois jornais 

locais, A Razão e o Diário de Santa Maria. Para isso, estuda o sensacionalismo, o poder da 

mídia, jornalismo popular, linguagem e utilização da fotografia, a ética e a responsabilidade 

jornalística. No estudo percebeu-se que ambos os jornais apresentaram linguagem coloquial 

predominante, manchetes atrativas ao público, ilustrações que instigavam a curiosidade dos 

leitores e, ao mesmo tempo, que não havia nenhum furo de reportagem, ou seja, o 

acompanhamento do caso foi feito de modo semelhante pelos jornais mencionados. 

Pesquisa análoga foi feita por Recchia9 sobre o caso da esquartejada, porém preferiu 

destacar o contexto histórico dos veículos, pois o A Razão está na cidade desde 1934 e o 

Diário de Santa Maria inicia a circulação em 2002. Portanto, quando aconteceu o 

esquartejamento, o jornal tinha apenas três anos e estava em fase de adaptação na cidade, o 

                                                 
7 TAVARES, Ana Rita Pires; Jornalismo Investigativo. Projeto de conclusão de curso de Comunicação Social-
Habilitação em Jornalismo, Ulbra, Canoas - RS, 2003. 
8 AMARAL, Luciane. Abordagem dos jornais impressos de Santa Maria do caso “esquartejadora”. Trabalho final 
de graduação, Unifra, Santa Maria- RS, 2008. 
9 RECCHIA, Mariângela; Sensacionalismo, espetacularização e jornalismo popular: a disputa pelo leitor no caso 
Esquartejada, Projeto de especialização em Comunicação Midiática, UFSM. Santa Maria-RS, 2008.  
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que pode ter influenciado na forma de apresentação das reportagens, já que ainda não possuía 

um público fiel. Rechia estudou o sensacionalismo, espetacularização e jornalismo popular 

para definir as características do formato de apresentação dos textos, imagens, capa, títulos, 

entre outros elementos, e trata também das questões financeiras que podem influenciar nas 

escolhas, tendo em vista que o jornal visa ao lucro e, para isso, precisa vender. 

Já Silva10 estudou o papel dos observatórios, portais de comunicação criados com o 

objetivo de fazer crítica à mídia. Na análise, o pesquisador percebe que o espaço para a crítica 

ao jornalismo investigativo está voltado, principalmente, à crítica negativa. O erro é mais 

“valorizado”, no sentido numérico, do que os bons exemplos. 

Outra questão importante e polêmica no jornalismo investigativo, diz respeito às 

fontes, o que é observada por Ramos11. Para realizar a pesquisa, foram feitas entrevistas com 

jornalistas que escreveram matérias para as revistas Veja e IstoÉ que provocaram a queda do 

presidente Collor. Eles revelaram a Ramos os rumos das investigações conforme os 

depoimentos das fontes e, por mais que a pesquisa seja sobre jornalismo impresso, a relação 

com as fontes é importante em qualquer vertente jornalística, mas deve ser usada com zelo 

pelo profissional. 

Pode-se utilizar como ilustração de caso semelhante a reportagem do programa 

Conexão Repórter sobre os coroinhas da igreja que sofriam abusos pelos padres. Quando os 

coroinhas resolveram contar tudo e, inclusive, mostrar o rosto, facilitaram as investigações dos 

repórteres, que posteriormente entregaram o material à polícia e levaram os padres a 

julgamento. Essa edição, denominada "Sexo, Intrigas e Poder na Igreja Católica", resultou no 

Prêmio Esso de Telejornalismo12 ao programa. 

 O resgate histórico e exemplos da importância desse tipo de jornalismo são 

apresentados por Araújo13. O autor retomou casos de jornalismo investigativo e as 

contribuições da atividade para a sociedade. O estudo inicia com a abordagem sobre o 

jornalismo investigativo nos Estados Unidos, mas também traz exemplos de reportagens no 

Brasil, na Argentina e na Costa Rica. O movimento dos jornalistas investigativos era 

denominado de muckrakers, algo como “caçadores de estrume”, no século XX, e, mais tarde, 

                                                 
10 SILVA, Luiz Martins da; Os observatórios e o “jornalismo da boa notícia”, UFBa, Salvador -BA, 2004. 
11 RAMOS, Flavia Guise; De olho na fonte – jornalismo investigativo na política; Piracicaba – SP, Unimep. 
12 Informação disponível no site da emissora. Conexão Repórter vence Prêmio Esso: 
http://www.sbt.com.br/noticias/?c=7047&t=Conex%E3o+Rep%F3rter+ganha+Pr%EAmio+Esso+de+Telejornali
smo. Consulta em 19 de novembro de 2010. 
13 ARAÚJO, Luís Eblak de. Jornalismo investigativo: de muckrakers aos anos pós Watergate.Universidade de 
Ribeirão Preto, Unaerp e Faculdades COC – SP, 2005. Disponível em: 
http://www.unaerp.br/comunicacao/professor/eblak/arquivos/jornalismo_investigativo_hj.pdf.  
Consulta em 22 de agosto de 2010. 
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resultou em um dos mais famosos casos de jornalismo investigativo, o desfecho do caso 

Watergate.   

 Escamilla14 dedicou-se ao estudo do trabalho do jornalista Daniel Santoro, a carreira, 

exemplos da prática e citações a quem considera um “professor”. A partir disso, ingressou na 

questão do jornalismo investigativo e apresentou dezoito passos para desenvolver uma 

investigação e reportagem, como, por exemplo, o cruzamento de dados, cuidado com as 

fontes, cópias dos documentos, como buscar o histórico do fato, as características necessárias 

ao jornalista investigativo e recomendações como o cuidado com a apuração e sobre os limites 

do trabalho, principalmente, na relação com às fontes, além de orientações sobre como fazer 

as perguntas, formas de entrevista e dicas de como perceber na fala pequenos detalhes, não só 

o que foi dito, mas como isso foi dito. 

 O trabalho também resgatou a guerra das Malvinas para explicar como a imprensa foi 

utilizada entre governos e a utilização, hoje, da internet na coleta de dados. Escamilla 

apresenta um guia de como praticar o jornalismo investigativo, independente do veículo, e até 

afirma que transformar a vivência, a reportagem e a produção em livro permite maior 

profundidade e extensão da temática. 

 Preston e Mendéz15 também desenvolveram um “manual” de como praticar o 

jornalismo investigativo. Apresentam os princípios básicos da categoria, itens como a 

verificação de dados, relação com as fontes, organização e roteiro de perguntas, desde o 

desenvolvimento da reportagem até a produção desse texto. 

 O inglês Hugo de Burgh16 estudou o jornalismo investigativo em uma perspectiva 

europeia, mas sem pretensão de criar um “manual de jornalismo”. O autor complementou os 

estudos americanos sobre o assunto, inclusive, ao tratar da história do jornalismo investigativo 

no mundo. Além do mais, abordou estudos de casos de reportagens investigativas de 

emissoras da Inglaterra como BBC e Chanel 4, e criticou  a mídia, a estrutura ética, regulatória 

e legal britânicas.  

 É necessário mencionar a carreira do jornalista Caco Barcellos pelo desenvolvimento 

de reportagens reconhecidas como investigativas no Brasil. Autor do livro Abusado: o dono 

do morro Santa Marta, desenvolvido a partir de uma investigação jornalística, recebeu o 

prêmio Jabuti de literatura como o Livro do Ano de Não-ficção, em 2004. São mais de 20 

                                                 
14 ESCAMILLA, Oscar. Daniel Santoro: Artesão da investigação jornalística. Colombia, 2001. 
15 PRESTON, Julia; MÉNDEZ, Tadeo Martinez. Jornalismo Investigativo em quatro atos. Nuevo Periodismo, 
2000. 
16 BURGH, Hugo de. Jornalismo Investigativo: Contexto e Prática. 2008. Conferencista sênior do Department of 
Media and Communications, University of London. 
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prêmios na carreira, entre eles seis Vladimir Herzog (1982, 1983, 1984, 1996, 2001 e 2003), 

sobre denúncia e repressão, e Troféu Especial de Imprensa ONU, realizada pela Unic-Rio, o 

Centro de Informações das Nações Unidas para o Brasil.  

 O jornalista ingressou na Rede Globo em 1985, foi correspondente internacional e 

também fez muitas reportagens para programas como Globo Repórter, Fantástico e Jornal 

Nacional. Desde 2006 está à frente do Profissão Repórter, que começou como um quadro aos 

domingos no Fantástico, e em 2008 passou a ser um programa semanal, exibido às terças-

feiras, à noite, o qual é considerado por muitos como jornalismo investigativo pelas temáticas 

abordadas. 

 Barcellos realizou diversas reportagens investigativas, mas na televisão a primeira que 

teve repercussão foi a descoberta de corpos considerados desaparecidos na ditadura militar, 

em um cemitério clandestino de São Paulo. Após dois anos de investigação, a reportagem foi 

exibida, em 1995, e ganhou o prêmio Caixa Econômica Social de Jornalismo Social. 

Ao se falar em jornalismo investigativo no Brasil também é válido destacar a 

importância da divulgação das pesquisas no ramo pela Associação Brasileira de Jornalistas 

Investigativos, a Abraji17. A Associação foi criada em 2002 por jornalistas brasileiros 

inquietos com a falta de uma organização, como uma instituição, que unisse os jornalistas 

investigativos para discussões semelhantes às promovidas nos seminários da Investigative 

Reporters & Editors, a IRE. Após participarem de um desses seminários nos Estados Unidos, 

os jornalistas iniciaram no Brasil conversas através de e-mail até a fundação da Abraji, que 

hoje possui um portal onde as discussões são postadas. 

  Diante das considerações, isto é, o que é pesquisado a respeito do jornalismo 

investigativo, percebe-se o quanto o jornalista Caco Barcellos tem reconhecimento na prática 

do jornalismo investigativo, mas também que poucos se detêm em analisar o jornalismo 

investigativo na televisão, fato que motiva o prosseguimento da presente pesquisa visando a 

uma contribuição para o meio acadêmico. 

Alguns autores divergem com relação ao conceito de jornalismo investigativo. 

Sequeira, Fon e Milanês, podem ser citados como exemplo, pois, enquanto a primeira 

considera essa forma de jornalismo como gênero, os outros consideram como um método, um 

conjunto de técnicas. Contudo, também há um complemento de ideias entre os referidos 

autores. Fortes, por exemplo, fala da intensidade da produção da reportagem investigativa e 

                                                 
17 Informação disponível no site da ABRAJI:  http://www.abraji.org.br/?id=78 . Consulta em 18 de setembro de 

2010. 
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Sequeira defende que o investigativo não se limita a apenas informar, mas também busca os 

motivos desse fato. Além disso, há autores que já publicaram livros distintos; concordam 

ainda Lopes e Burgh, os quais mencionam o trabalho do jornalista como de interesse aos 

cidadãos, sendo que o último também cita a busca pela verdade como objetivo. 

A análise das ideias desses autores permite identificar as características do 

funcionamento do jornalismo investigativo em diferentes aspectos como, em materiais 

impressos e televisivos, assim como fez Tavares, ao estudar o caso Tim Lopes nos dois 

veículos. Já Moura optou por fazer uma análise semiótica do modelo de investigação de Caco 

Barcellos para a produção dos seus livros. Ramos estudou a importância das fontes, 

analisando reportagens das revistas Veja e IstoÉ. Em contrapartida, Amaral e Recchia fizeram 

o estudo comparativo da abordagem do mesmo tema em dois jornais impressos locais. 

Examina-se agora a construção de um quadro teórico sobre o qual se apoiará a presente 

pesquisa. Parte dela resulta da revisão de estudos sobre o objeto, buscando-se, sobretudo, 

questionar alguns conceitos sob o foco do telejornal. 
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4. QUADRO TEÓRICO 
 
 

No presente capítulo, busca-se revisar os conceitos de jornalismo investigativo 

estudados com foco no telejornalismo, sobretudo, organizar um quadro teórico que possa 

contribuir para examinar o problema da pesquisa a que se propõe esta monografia. Para essa 

análise, inicialmente utiliza-se, entre outras, a definição de Burgh sobre o jornalismo 

investigativo:  

A ideia de que os jornalistas investigativos estão sempre buscando “a verdade” não 
deve ser necessariamente interpretada com um absurdo em contraposição à noção de 
que não existe uma verdade absoluta e objetiva, mas apenas o fato e suas versões, pois 
o que o jornalismo investigativo procura é a mais completa versão da verdade 
(BURG, 2008, p.20). 

 
Já para Vizeu Junior18 a investigação é a essência do jornalismo, ou seja, o autor não a 

considera como uma categoria à parte, e sim, como um fundamento, uma base técnica para a 

prática do jornalismo. Mas ele destaca que uma das tarefas centrais do jornalismo é evitar a 

ambiguidade da informação.  

Paternostro complementa as afirmações de Vizeu Junior e explica a necessidade de 

clareza das informações: “O texto de TV deve ser entendido de forma instantânea pelo 

telespectador. Não dá para ele voltar atrás e ‘ouvir de novo’”(PATERNOSTRO, 1999, p.70). 

A relação da imagem com a informação também influencia na linguagem: “A imagem 

é parte da natureza da TV, e em telejornalismo precisamos casar imagem e informação” 

(PATERNOSTRO, 1999, p.73). A imagem também tem relação com a credibilidade, já que 

comprova e complementa a informação. “Imagens também dão credibilidade e força à notícia, 

sobretudo às denúncias” (BISTANE e BACELAR, 2005, p.41). 

A televisão tem como características informar, formar e divertir. Rezende explica que 

a informação “não é a categoria de programas hegemônica na televisão mundial” 19 e ocupa, 

no máximo, 25 por cento da programação. A mídia televisiva “sujeita-se ao processo de 

espetacularização do discurso televisivo, que tende a fazer predominar entre as funções 

tradicionalmente atribuídas ao divertimento” (MELO (Org.), 2010, p. 291). 

Essa espetacularização, o sensacionalismo, foi o foco da pesquisa de Vasconcelos20 por 

meio de um estudo de caso dos programas Aqui Agora e Brasil Urgente. Ao compará-los, o 

                                                 
18 VIZEU JUNIOR, Alfredo; CORREIA, João Carlos. A sociedade do telejornalismo. São Paulo – SP. Vozes, 
2008. (p.17.) 
19 Possivelmente o autor quis dizer “não é a categoria hegemônica dos programas na televisão mundial”. 
20 VASCONCELOS, Nayara; A ideologia no jornalismo: uma análise do sensacionalismo no Aqui Agora e Brasil 
Urgente, 2008. Disponível em: http://www.fae.br/cur_jornalismo/Espaco_literario/Texto%2013%20-
%20A%20ideologia%20no%20jornalismo.pdf. Consulta em 15 de maio de 2010. 
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autor percebeu que ambos os programas possuem uma mesma opção sensacionalista para 

buscar audiência, mesmo sendo de emissoras diferentes e com linhas editoriais distintas. A 

presente pesquisa também é uma análise comparativa entre dois programas jornalísticos, e por 

isso, pode-se considerar relevante o estudo do sensacionalismo na televisão brasileira feita por 

Vasconcelos, já que se percebe a caracterização “denuncista” e sensacionalista em algumas 

exibições dos programas estudados. 

Coutinho21 considera os telejornais como um drama cotidiano. A própria organização 

das notícias já seria uma construção dramática sem, necessariamente, usar a linguagem 

apelativa. A partir da análise comparativa entre dois telejornais, o Jornal Nacional e o Jornal 

da Cultura, baseando-se na hierarquização das informações, na lógica do encadeamento das 

mensagens e no posicionamento do lead, a autora constatou a existência de uma dramaturgia 

no telejornalismo.  

Essa narração total seria dada pela edição e formato de cada um dos diferentes gêneros 
apresentados na TV. Isso porque, os gêneros são utilizados como instrumentos para 
deciframento e fruição do fluxo televisual (COUTINHO, apud, VIZEU JUNIOR 
(Org.), 2006, p. 105). 

  

Na análise, Coutinho identificou expressões de conflito narrativo que também 

aparecem nos programas analisados nesta pesquisa. “Para conhecer o final ou desfecho dessa 

história, drama cotidiano, o telespectador deveria acompanhar o desenrolar dessa trama ao 

longo do tempo” (COUTINHO, 2006, p. 116), expressões enfatizadas pelo apresentador a 

cada final de bloco, por exemplo, nos programas Conexão Repórter e Repórter Record e 

objetos da análise do presente trabalho. 

Ainda como “ingrediente do drama” pode-se mencionar a lição de moral. Nos 

telejornais, analisados por Coutinho, o comentário é feito pelos apresentadores como pé da 

notícia. Mas nos programas da presente análise, a “mensagem educativa e com juízo de valor” 

é exposta apenas no final de cada edição dos programas, já que são temáticas, existe apenas 

uma conclusão como fechamento de cada exibição semanal. 

Os estudos de Temer, ao analisar o discurso sedutor do telejornalismo, concordam com 

Coutinho ao aproximá-lo da ficção.  

Ao usar o artifício das emoções, os telejornais aproximam-se da ficção, tornam-se um 

espaço sincrético no qual a capacidade do público pensar ou “entender” é substituída 

pelo relacionamento afetivo (VIZEU (Org.), 2010, p. 117). 

 

                                                 
21 COUTINHO, Iluska. Telejornal e narrativa dramática: um olhar sobre a estrutura da informação de TV. 
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. In VIZEU JUNIOR (Org.), 2006. 
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Essa sedução tem intencionalidades. Temer ressalta que ela “explora as expectativas 

diversas e dispersas do receptor”. Além de aproximar-se cada vez mais das novelas, o 

telejornalismo “como veículo que dá credibilidade e respeitabilidade às emissoras” tende a 

dedicar mais tempo à autopromoção. Para o autor, o telejornalismo já está mudando, seguindo 

as tendências da sociedade (VIZEU (Org.), 2010, p. 124).  

Outro estudo sobre telejornalismo foi feito por Arantes e Musse22 que analisaram a 

nova forma, segundo as autoras, de produção de reportagens para televisão do programa 

Profissão Repórter. O programa é considerado híbrido, pois tem características de jornalismo 

investigativo, é telejornalismo e possui espetacularização do fato. No estudo, perceberam 

elementos como subjetividade e humanização na apresentação dos temas, além da 

participação do repórter dentro do fato. 

O jornalismo investigativo também pode ser analisado através dos códigos utilizados 

pelos jornalistas. Moura23 fez uma análise semiótica do trabalho do jornalista Caco Barcellos e 

apresentou detalhes da investigação, o uso de artifícios como descrição, a utilização de 

fotografias e os meios que o jornalista desenvolveu para conseguir as informações durante a 

produção de seus livros. Concomitantemente, ela reflete sobre a organização das pautas, 

alteração do rumo da reportagem e o próprio trabalho de construção textual utilizado pelo 

jornalista. 

 Em outra pesquisa, Moura24 fez o processo inverso e de maior proximidade do que nas 

demais25, pois baseia sua análise nas anotações, observações e na produção da reportagem, nas 

anotações do próprio Caco Barcellos. 

 O formato do programa Profissão Repórter é o objeto de análise de Lucinda26.  Além 

de um breve histórico profissional do jornalista Caco Barcellos, a autora fala do modelo “vem 

comigo” de produção das reportagens como a humanização do repórter, reportagens em 

profundidade e experiências em jornalismo investigativo. Mas explica que a “inovação” desse 

modelo, na verdade, já era utilizado há bastante tempo na televisão e cita o programa 

americano 60 minutes, um dos primeiros de natureza investigativa na televisão. 

                                                 
22 ARANTES, Haydêe; Musse, Christina; Profissão repórter: os desafios da nova reportagem investigativa na 
TV.Juiz de Fora-MG, 2010, UFJF. Artigo publicado no Intercom, 2010. 
23 MOURA, Sandra Regina; O jornalismo investigativo como texto de cultura, São Paulo –SP, PUC/SP, 2007.  
24 MOURA, Sandra Regina. O processo de investigação do jornalista Caco Barcellos. São Paulo- SP,  PUC/SP, 
2002. Um trecho da tese está disponível em: 
http://www.filologia.org.br/anais/anais%20III%20CNLF%2004.html. Consulta em 22 de agosto de 2010. 
25 MOURA, Sandra Regina, também é autora de um livro baseado na tese. Caco Barcellos: o repórter e o método. 
Lançado no Intercom, 2007. 
26 LUCINDA, Tatiana. O jornalista como herói da informação. Juiz de Fora-MG, UFJF, 2008. 
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 Algumas características do jornalismo investigativo são percebidas na análise do 

programa quando este apresenta como objetivo uma apuração mais aprofundada. Porém, como 

o programa teve início como um quadro no programa Fantástico, trouxe uma 

espetacularização aos fatos, linguagem e imagens atraentes.  

 A espetacularização presente nesse tipo de programa é explicada por Porcello27, já que 

possuem a investigação de fato, mas na hora de transmitir ao público perdem conteúdo: 

 
Quanto mais espetacularizada for a linguagem utilizada, maior será o alcance da 
notícia. As pessoas podem nem entender direito o que estão ouvindo naquela notícia 
tão espetacular, mas, com certeza, ficam com a sensação de que estão bem informadas, 
de que “sabem das coisas”. (PORCELLO, apud, VIZEU JUNIOR, 2008, p.71). 

 

 Assim, percebe-se que o conceito de jornalismo investigativo como categoria é pouco 

estudado no âmbito do telejornalismo. Os autores pensam o jornalismo investigativo na TV 

muito mais como uma ferramenta de apuração do que como um modelo de jornalismo.  

 Uma das hipóteses para esse pouco interesse em se estudar o telejornalismo 

investigativo pode estar relacionada com a falta de programas específicos nas grades das 

emissoras, o que motivou este estudo.  E outra questão importante é a própria divergência na 

classificação do jornalismo investigativo como categoria à parte ou um modo de se fazer 

jornalismo.  

 
 
4.1 Jornalismo interpretativo: a reportagem em profundidade 
 
 

Nesse item busca-se estudar a reportagem como uma categoria do gênero informativo 

do jornalismo, para tanto será abordada a questão interpretativa da construção da reportagem, 

que se apóia com respaldo nos conceitos de Sequeira, Lage, Melo e Beltrão sobre jornalismo 

investigativo e reportagem. 

Lage define que a reportagem é um relato detalhado, com base em testemunhos, com 

profundidade e autonomia na construção do texto. Outra peculiaridade do formato é que “o 

imediatismo é menos importante: algumas das mais famosas reportagens foram escritas – ou 

produzidas – muito tempo depois dos fatos a que reportam” (LAGE, 2005, p. 139).  

Na prática, para Lage, a diferença entre notícia e reportagem já está na pauta, mas 

“qualquer reportagem factual contém uma interpretação, e toda reportagem interpretativa – 

                                                 
27 PORCELLO, Flávio. Mídia e Poder: os dois lados de uma mesma moeda – A influência política da TV no 
Brasil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Artigo publicado no livro VIZEU JUNIOR e 
PORCELLO (Orgs.), 2008. 
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incluídas entrevistas e perfis – apoia-se, por definição, em fatos, ou não se trata de 

reportagem” (LAGE, 2005, p. 146). 

A pauta, para Medina, é chamada de angulação e pode ser dividida em três níveis: 

pessoal, de grupo e de massa. A manifestação informativa tem predominância em informação 

de massa, a interpretativa relaciona esses níveis e também fala para a massa. A opinativa é do 

nível grupal, “mas pode também dar margem à pessoalidade, e quando a mensagem é 

sensacionalista, vale-se de apelos de nível de massa” (MEDINA, 1988, p. 77). 

Para Sodré e Ferrari (1986), na reportagem é preciso que haja predominância da forma 

narrativa, humanização do relato, texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos 

narrados o que se resume que “a reportagem precisa de um fato real, não inventado e do 

testemunho deste fato, ainda que isto seja um artifício do narrador...O narrador tem que 

parecer estar presente (mesmo que não esteja)” (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 91). 

Melo divide o jornalismo, fundamentalmente, em duas categorias, o jornalismo 

informativo e o opinativo. 

 A compreensão das esferas de atuação jornalística vincula-se diretamente à 
identificação das funções que a informação de atualidades cumpre em relação à 
coletividade a que serve ou que influencia (MELO, 2003, p. 27). 

 

MacDougall resume essa diferença entre os gêneros interpretativo e opinativo: “A 

opinião deve ser confinada, quase religiosamente, na página editorial; a interpretação é uma 

parte essencial do noticiário” (MELO, 2003 p. 31) 28. 

Baseado nos conceitos de Lasswell/Wright, Raymond Nixon aplica nos seus estudos a 

distinção das modalidades de expressão do jornalismo, que por sua vez, são explanadas por 

Melo. O jornalismo informativo tem a função de registrar os fatos, informando a sociedade, já 

o opinativo forma uma opinião, atua como conselheiro e difunde a sua opinião, e o 

interpretativo, informa e orienta, apresenta informações esclarecedoras ao grande público 

(MELO, 2003, p.29). 

Mas para Melo, a grande mudança entre o jornalismo interpretativo e o informativo “é 

o desenvolvimento da reportagem, com o esforço analítico e documental que procurou situar 

mais precisamente o cidadão diante dos acontecimentos” (MELO, 2003, p. 47).  

Dentro dos gêneros jornalísticos, existem as divisões por categorias editoriais, como 

notícia, artigo, reportagem, entrevista, coluna, entre outros. Melo explica a classificação de 

gêneros jornalísticos no Brasil e cita como exemplo os estudos de Beltrão, pela questão 

histórica de pesquisas do autor na área, que divide esses gêneros em apenas três categorias, 

                                                 
28 Melo traz a referência do livro: Macdugall, Curtis. Interpretative reporting, p. 198. 



 

 

31 

 

considerando o jornalismo informativo: notícia, reportagem, história de interesse humano e 

informação pela imagem. A segunda categoria é formada pela reportagem em profundidade e 

pertence ao jornalismo interpretativo. A terceira categoria é a opinativa: editorial, artigo, 

crônica, opinião ilustrada e a opinião do leitor (MELO, 2003, p. 59). 

Já Melo (2003) propõe apenas uma divisão entre informativo e opinativo. Sendo 

considerado por ele gênero informativo: a nota, notícia, reportagem e entrevista. E como 

opinativo: o editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta.  

Mantendo a defesa de reportagem como gênero informativo, Lage define a reportagem 

investigativa de duas formas.  A primeira como uma atividade intelectual comparada ao 

jornalismo científico e ao jornalismo de precisão. Já a segunda, trata do percurso de produção 

da reportagem, os perigos e funções degradantes, por exemplo, (LAGE, 2005). Essas formas 

se diferenciam pelas técnicas utilizadas e pelo produto final, sem deixar de lado as 

características da reportagem. 

Dines explica que ao praticar o jornalismo investigativo, não é obrigatório assumir a 

postura da denúncia, mas é necessário informar as possíveis causas. O repórter deve adotar o 

princípio filosófico de que há sempre duas perspectivas sobre o fato e manter a objetividade, 

equidistância e ética.  

Jornalismo investigativo não é apenas jornalismo de sensações ou de escândalos. 
Relaciona-se com o jornalismo interpretativo ou analítico, pois, ao inquirir sobre as 
causas e origens dos fatos, busca também a ligação entre eles e oferece a explicação da 
sua ocorrência (DINES, 1986, p.92). 

 

 Para Beltrão (1977, p. 42), o jornalismo interpretativo é um jornalismo em 

profundidade “à base da investigação”, e complementa: “Um jornalismo que oferece todos os 

elementos da realidade, a fim de que a massa, ela própria a interprete”. 

Sequeira classifica a reportagem investigativa como interpretativa e como 

consequência da investigação, da reportagem investigativa, ou seja, requer as mesmas 

habilidades, mas leva a interpretação a outro nível: 

 
A diferença fundamental entre as duas formas é que a reportagem investigativa 
original revela a informação inédita. A reportagem investigativa interpretativa surge 
como resultado de cuidadosa reflexão e análise de uma ideia, bem como de uma busca 
obstinada dos fatos, para reunir informação num novo mais completo contexto, 
fornecendo ao público um melhor entendimento do que acontece (SEQUEIRA, 2005, 
p. 29-30). 

 

Burgh (2008, p. 15) separa os conceitos de jornalismo noticioso e analítico, 

interpretativo. Um é descritivo e descreve os fatos de forma “acurada, explanatória, vívida e 

dinâmica, sem levar em conta o meio de comunicação”. Já o analítico, busca dados e os 
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reconfigura, ajudando a questionar situações, declarações ou ter uma visão diferente. Mas 

Burgh complementa: “assim como o romance, a reportagem jornalística permite amplas e 

diferentes variações de forma e mesmo no conteúdo” (BURGH, 2008, p. 18). 

Dentro da classificação de reportagem, também é possível distinguir pelo menos três 

formatos, o que Sodré e Ferrari definiram como documental, de ação e dos fatos. A primeira 

mantém a objetividade do jornalismo, mas são utilizadas também mais citações e informações 

complementares e explicativas ao assunto. 

Esse modelo é mais habitual nos documentários de televisão e cinema. A reportagem 
documental é explosiva e aproxima-se da pesquisa. Às vezes tem caráter denunciante. 
Mas na maioria dos casos, apoiada em dados que lhe conferem fundamentação adquire 
cunho pedagógico e se pronuncia a respeito do tema em questão (SODRÉ e 
FERRARI, 1986, p.64). 

 
Já a reportagem de ação traz o mais relevante primeiro, mas de forma que seja 

compreensível. Um exemplo na televisão é quando o repórter passa a participar da ação e 

deixa de ser apenas observador, o que pode trazer riscos também como, por exemplo, fazer 

uma entrevista durante um assalto. (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 64) 

A reportagem dos fatos é a reportagem factual, as informações são as mais objetivas 

possíveis, os fatos são narrados por ordem de importância, fazem uso do lide e da pirâmide 

invertida (SODRÉ e FERRARI, 1986, p. 45). 

Assim, nos programas analisados podemos identificar marcas de reportagem em 

profundidade já que são apresentadas reportagens detalhadas, muitas vezes interpretativas. A 

interpretação pode estar presente na própria apresentação da informação, feita pelo âncora do 

telejornal, como na interpretação literal das informações para a reportagem.  

A característica analítica também está presente. Há exemplos de opinião, quando em 

expressões, o repórter julga o fato como “impressionante”. Sem deixar de ser reportagem, são 

apresentados documentários, histórias de interesse humano e informação. Portanto, baseado 

nesses conceitos podemos caracterizar os telejornais estudados como do gênero informativo 

que mesclam características de outros formatos, visualizados, principalmente, na apresentação 

do conteúdo ao público.  

 Nota-se que vários autores nacionais e internacionais têm se dedicado à temática do 

jornalismo investigativo. Ainda que sejam contribuições iniciais, destacam-se alguns autores e 

ideias, como Vizeu, que de modo geral defende que a investigação não é problema limitado ao 

modelo de jornalismo investigativo, pois aborda o jornalismo como um todo. Atenta-se 

também para o fato de que Paternostro entende que a qualidade da investigação está associada 

à forma. A questão do sensacionalismo é lembrada ao lado do jornalismo denuncista, aspectos 
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que parecem insuperados no telejornalismo. Coutinho explica que a investigação no 

telejornalismo passa pela cotidianeidade, quando então se explora o lado dramático do 

cotidiano. Há estudos que refletem sobre o próprio processo da apuração, estudando o trabalho 

do ator, como outros retomam as definições teóricas do jornalismo investigativo. 

Percebo, portanto, que muitos interesses marcam o modo de trabalhar esses conceitos e 

eles serão levados em conta no desenvolvimento desta monografia. Assim, podemos fazer as 

leituras detalhadas dos programas, como no próximo capítulo, quanto ao formato, conteúdo e 

discurso. 
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5. LEITURA: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 
 

Para se fazer a pesquisa, foram necessários alguns encaminhamentos, conforme foi 

dito na introdução. Em primeiro lugar, foi necessário fazer uma revisão da literatura sobre 

jornalismo investigativo. Feita tal revisão e levando em consideração, em item seguinte, 

reflexões sobre o conceito formulado por vários autores, decidiu-se que, a partir desses 

aspectos, podemos considerar os programas Conexão Repórter e Repórter Record como 

jornalismo investigativo porque possuem a temática permanente e mantêm uma periodicidade 

semanal de exibição. Ou seja, os programas foram escolhidos por apresentarem características 

do gênero investigativo, mesmo que reúnam linhas editoriais distintas.   

Para se ter uma compreensão do “gênero” na televisão brasileira, caracterizam-se 

inicialmente, e, de modo sintético, alguns dados sobre a presença de reportagens investigativas 

dessa mídia no Brasil. 

É o caso do Profissão Repórter, da Rede Globo, que apresenta os bastidores e desafios 

das reportagens, nas terças-feiras, geralmente depois do humorístico Casseta e Planeta, e que 

no dia 5 de maio de 2010, por exemplo, exibiu uma matéria sobre o uso do crack, recaídas e 

histórias de famílias abaladas pela influência da droga.  

Outro programa é o Fantástico, também da Rede Globo, exibido aos domingos, às 20h 

e 30 min, que, por exemplo, denunciou irregularidades na distribuição de bolsas do ProUni, o 

Programa Universidade para Todos, do governo federal, no dia 2 de maio, de 2010 e o 

Teledomingo, da RBS TV, exibido aos domingos, geralmente, depois do Fantástico, que no 

dia 25 de abril de 2010, por exemplo, denunciou a venda de documentos ilegais e que, 

eventualmente, veicula matérias com caráter investigativo realizadas pelo repórter Giovani 

Grizotti. O outro exemplo é o programa Aconteceu exibido nas quintas-feiras, às 22 horas, na 

Rede TV, que no dia 13 de maio de 2010, exibiu uma reportagem sobre as irregularidades da 

Infraero nos aeroportos brasileiros e o Câmera Record, exibido pela Rede Record, nas sextas-

feiras, às 23horas, que no dia 26 de janeiro de 2010, apresentou uma matéria sobre pedofilia. 

O CQC, da Bandeirantes, exibido às 22h e 15 min, nas segundas-feiras, é outro 

exemplo porque possui um quadro chamado “Proteste Já”, no qual os telespectadores fazem 

denúncias de obras inacabadas, gastos públicos, materiais escolares, entre outros, e os 

repórteres tentam descobrir as causas e cobram das autoridades uma atitude. Na mesma 

emissora, outro programa de caráter de denúncia teve sua estréia no dia 4 de maio de 2010, A 

Liga, exibido nas terças-feiras, às 22h e 15 min, o qual apresentou como é a vida dos 

moradores de rua e o tratamento recebido pela sociedade; e considerado por várias pessoas 
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como de jornalismo investigativo por mostrar uma visão diferenciada de fatos que estamos 

acostumados a assistir nos telejornais. 

Nota-se, segundo os exemplos acima, que alguns programas na TV brasileira exibem 

matérias que, de alguma forma, podem ser consideradas investigativas, mas não há 

periodicidade nem abordagem restrita de jornalismo investigativo. 

Em função desses primeiros registros, leva-se em conta que, para a realização da 

análise, foram escolhidos programas exibidos nos meses de maio, junho e julho de 2010. 

Opta-se por um “corpus” intencional, pois o período para captação foi interrompido por 

injunção do término das exibições do programa da Rede Record. Além disso, o programa 

apresentou dificuldade maior para se conseguir gravar as edições, pois foi necessário material 

específico para captação do vídeo, ao contrário do SBT, que disponibiliza cada edição na 

internet, tanto no seu site quanto via canal YouTube. Por isso, foi possível captar os últimos 

programas do mês de maio, todo mês de junho e o último dia de exibição do Repórter Record, 

que foi o dia 5 de julho de 2010, e por consequência, o programa do dia 8 de julho de 2010 do 

SBT. Assim, foram escolhidos os treze programas com perfis específicos que pudessem ser 

comparados entre as duas emissoras. 

Em termos de construção metodológica, utiliza-se como método, para isso, uma 

observação sistemática, através de estudo comparativo, descritivo e analítico com o qual se 

visa a descrever as estratégias de produção dos conjuntos, bem como as marcas e os modelos 

de jornalismo investigativo apontados pelas teorias, adotados pelos programas. 

  A observação é sistemática, pois possui os requisitos básicos definidos por Michel 

(2009, p. 40) para o método, é planejada e utiliza instrumentos para coleta. O estudo 

comparativo deriva da “investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a 

ressaltar diferenças e similaridades entre eles” (MICHEL, 2009, p. 57). 

 Propõe-se utilizar o método descritivo-analítico, intitulado pela autora apenas como 

“descritivo”, mas que apresenta um viés analítico. Michel define o método como uma forma 

de verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos por meio da descrição e referência ao 

ambiente. Mas é no objetivo que se pode estabelecer a relação com a análise: 

 

O método tem o propósito de analisar, com maior precisão possível, fatos, fenômenos 
em sua natureza e características, procurando observar, registrar e analisar suas 
relações, conexões e interferências. Procura conhecer e comparar várias situações que 
envolvem o comportamento humano, individual ou em grupos sociais, ou 
organizacionais, nos seus aspectos social, econômico, cultural, etc. (MICHEL, 2009, 
p. 45) 
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A autora remete-se à citação de Gil para complementar o objetivo do método: “As 

pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômenos, ou então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. (MICHEL, 2009, p. 44) 

Dessa forma, opta-se pelo método ao propor comparar os dois telejornais. Além disso, 

foi feita, primeiramente, a descrição de cada edição. A partir da descrição, identificam-se os 

elementos característicos e, assim, faz-se uma pesquisa qualitativa, pois há de certa forma uma 

participação, mas principalmente, interpretação. 

Antes de entrar na análise, são feitos breves registros da presença do “gênero” nos 

canais. O primeiro procedimento é entender o foco das emissoras. O SBT inicia com incentivo 

ao jornalismo, mas muda a visão buscando mais audiência, por isso passa a investir em um 

programa sensacionalista, que seria a primeira referência de jornalismo investigativo, mesmo 

que fazendo mais uso da denúncia do que da investigação.  

Já a Rede Record, inicialmente, investiu em programas de entretenimento, depois tem 

um começo tímido no telejornalismo até obter destaque na programação esportiva29. Segundo 

Porcello, a emissora, apesar de fundada em 1953, só teve sua força como emissora 

concorrente das demais quando a Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo bispo 

Edir Macedo, entrou na direção e decidiu investir altos valores pela busca da vice-liderança na 

audiência e o primeiro foco efetivo foi o jornalismo (PORCELLO, apud, VIZEU (Org.), 2010, 

p. 64). Foi um dos pioneiros a criar um programa específico de jornalismo investigativo na 

década de 1990, que persistiu na grade da emissora, o Repórter Record, até 2010. 

Hoje a Rede Record possui oito programas jornalísticos, dois telejornais locais, um em 

São Paulo e outro no Rio de Janeiro, um programa esportivo e dois considerados de 

“variedades”, pois trazem reportagens especiais, como o Câmera Record e o Domingo 

Espetacular, e três telejornais. Já o SBT possui seis programas, sendo quatro deles, telejornais, 

o programa Conexão Repórter e um que traz os principais casos policiais de cada dia, o 

Boletim de Ocorrência. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Informação disponível no site da emissora: http://rederecord.r7.com/historia.html. Acesso em 19 de agosto de 
2010. 
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5.1 Caracterização dos programas analisados  
 
 

A primeira caracterização dos programas Repórter Record e Conexão Repórter 

como “jornalismo investigativo” pode ser encontrada no site das emissoras. O Repórter 

Record era exibido nas segundas-feiras, às 23h, na Rede Record, e desde 2009 ano que 

Hummel assume a apresentação, mostra o nome do apresentador no título: Repórter Record 

traz jornalismo investigativo com Marcos Hummel.  

A equipe que produz o programa é formada por trinta profissionais entre repórteres, 

produtores, editores e cinegrafistas: “Denúncias, flagrantes e revelações sobre crimes que 

chocaram o país estão na mira de um time de jornalistas especializados em investigação” 30. 

O programa estava na grade da emissora desde 1997, segundo o site da Rede, tendo como 

objetivo “aposta na investigação dos bastidores de histórias que o Brasil, mais do que gostar, 

precisa saber”, ou seja, deixa clara a intenção da denúncia. 

O programa Conexão Repórter é exibido pelo SBT nas quintas-feiras, desde o dia 17 

de junho de 2010 às 21h, pois o dia da exibição já foi alterado diversas vezes. A estréia foi no 

dia 4 de março de 2010 e permaneceu com as exibições, às quintas-feiras, às 22h até o final do 

mês de abril. No dia 3 de maio de 2010 passou a ser exibido na segunda-feira, às 23h e 15 

min. Essa mudança na grade de programação da emissora demonstra uma busca acirrada pela 

audiência, pois ambos os programas de mesmo caráter passaram a ser veiculados no mesmo 

dia e permaneceram no mesmo horário até o dia 7 de junho de 2010, quando o SBT altera o 

horário para a meia noite e quinze. Isso até o dia 14 de junho de 2010, para só então, voltar a 

ser exibido nas quintas-feiras, como na sua estréia, o que permanece.  

Essa transição é também característica da empresa, que faz “testes de audiência”, o que 

pode ser considerado negativo, pois dificulta que o telespectador adquira como “rotina” 

assistir determinado programa naquele dia e horário, mas desde a metade de junho se manteve 

na grade nas quintas-feiras. 

O Conexão diz ter como objetivo revelar a verdade por meio de grandes reportagens. 

O nome remete ao interesse pela novidade e redes de informações, já que o programa foi 

criado em 2010, justifica: “a informação viaja por conexões cada vez mais velozes e 

sofisticadas” 31.  

                                                 
30 Informação disponível no site da emissora: 
http://www.rederecord.com.br/programas/reporterrecord/oprograma.asp. Consulta em 4 de abril de 2010.  
31 Informação disponível no site da emissora:  http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/oprograma. Consulta em 4 
de abril de 2010. 
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A denominação do programa também faz referência ao apresentador: “O uso da 

palavra ‘repórter’ foi estrategicamente usada para destacar o formato e a disposição do 

apresentador. Roberto Cabrini, além de editor-chefe, também faz as grandes reportagens32”. 

Traz a exclusividade como lema, e no portal faz comparações e apresenta as intenções como 

marca: “abordar vários temas e ser o menos engessado possível. Diferentemente do que já 

existe, o programa é mais amplo, a regra é evitar a regra. Factuais transformam o programa 

em um grande telejornal com grandes reportagens” 33. Ele propõe ser original, não ficar preso 

a normas e formatos estritos e, ainda, ao fazer menção ao mercado televisivo que já existe, 

enuncia que vai ser diferente.  

A equipe é formada por produtores-repórteres que mostraram disposição em grandes 

produções. Mas, no dia 1 de outubro, o site Comunique-se34 divulgou a informação de que 

parte da equipe não teve seu contrato renovado pela emissora. Segundo a assessoria da 

emissora, o Conexão Repórter comprou conteúdo internacional que vai ser exibido, 

diminuindo assim, o trabalho dos produtores. E afirmou que: “essas saídas e a compra de 

reportagens não significam que Cabrini vai deixar de fazer reportagens especiais e 

‘investiga’”. 

A palavra “investigativo” aparece aliada às grandes reportagens na definição: 

“mostramos o que ninguém mostra: as grandes reportagens investigativas, as revelações 

exclusivas, o arrojo, a coragem de se aprofundar nos assuntos, a agilidade, as descobertas, a 

imagem inquietante, as perguntas que ninguém faz” 35, o que salienta mais uma vez a intenção 

da “exclusividade” e da “denúncia”. 

Nota-se que ambos os programas se propõem a ser investigativos, mostrando matérias 

exclusivas, apuradas por equipes “especializadas”, com temas impactantes. A denúncia 

aparece como um foco para os dois no sentido de que vai ser revelada uma irregularidade, em 

diferentes âmbitos da sociedade. Também mencionam que o programa busca aprofundar 

temas que não podem ser mais bem trabalhados no telejornalismo cotidiano.   

A questão central da pesquisa é: em que medida é possível identificar nesses 

programas aspectos que apontem para um jornalismo investigativo, que resulte de um amplo 

processo de apuração, se diferencie pelas temáticas abordadas e indique o desenvolvimento de 
                                                 
32 Informação disponível no site da emissora http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/oprograma. Consulta em 4 
de abril de 2010. 
33 Informação disponível no site da emissora http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/oprograma. Consulta em 4 
de abril de 2010. 
34 Informação disponível no site da emissora http://www.comunique-
se.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=56998. Consulta em 1º de outubro de 2010. 
35 Informação disponível no site da emissora http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/oprograma. Consulta em 4 
de abril de 2010. 
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uma metodologia específica? Indaga-se sobre quais elementos do jornalismo investigativo 

podem ser identificados e visualizados nos programas Repórter Record e Conexão 

Repórter. 

A partir das marcas de funcionamento apontadas na teoria, do quadro teórico 

mencionado no capítulo 4, identificamos a forma de exibição dos programas Repórter 

Record e Conexão Repórter. As definições de jornalismo investigativo permitem classificá-

los como um gênero maior que é o telejornal, subdividido em três subgêneros, a reportagem 

investigativa, de denúncia e o documentário. 

Todo jornalismo pressupõe investigação, mas nem todas as reportagens investigativas 

exibidas pelos programas mantêm os critérios desse formato na exibição de suas produções.  

Uma reportagem “vai além dos fatos e revela algo que está escondido” (CARVALHO 

(Org.), 2010, p. 78).  O jornalismo investigativo “busca um fato que alguém não deseja 

divulgar, ficando explícito que o repórter caminha em busca de uma meta, um propósito que é 

a verdade dos fatos” (SEQUEIRA, 2005, p.71).  

Por isso, muitas vezes, são utilizadas ferramentas como câmera escondida, gravações 

sem autorização, indução à resposta, artifícios condenados por muitos, porém, que também 

são utilizados como prova das práticas ilícitas, descobertas pelos jornalistas.  

 
Se o jornalista tem como patrão o cidadão, se a notícia é de interesse público e não há 
outra forma de revelar o fato, para nós é justificável usarmos micro câmera. Da 
mesma forma, o jornalista tem a prerrogativa de não revelar a própria identidade, seja 
para conseguir a informação, seja para não se expor a riscos. (CARVALHO (Org.), 
2010, p. 93) 

 

Independentemente dos artifícios utilizados para obter a informação, já que não se tem 

como intenção discutir as questões éticas da profissão, Bistane e Bacellar (2005, p. 61) 

definem a reportagem investigativa como: “investigação é um trabalho que exige fôlego, 

paciência e apuração criteriosa” e também pode ser chamada de “boa denúncia”, pois 

apresenta provas irrefutáveis. 

No jornalismo é importante a distinção entre interesse público versus interesse do 

público. “Se a primeira regra é tratarmos daquilo que é de interesse público, a segunda é ter 

tudo comprovado em casos de denúncia” (CARVALHO (Org.), 2010, p. 86).   

Quando não há essa comprovação, ou há inversão dos valores, aumenta a chance de se 

fazer uma matéria sensacionalista ou de “showjornalismo”, conhecido como de “flagrantes” e 

também conhecido como “denuncismo”, uma definição que não existe nos dicionários: 
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É como se convencionou chamar a divulgação de acusações infundadas ou mal 
apuradas que denigrem a imagem de pessoas inocentes, afetam a credibilidade do 
jornalismo ou terminam com a absolvição dos acusados por falta de provas. 
(BISTANE e BACELLAR, 2005, p.61). 

 

Na opinião de Fortes, essa classificação de alguns grupos da imprensa como 

“denuncista” está relacionada com a linha editorial da empresa, influências do mercado e 

relacionada com a ética da profissão: 

o termo “denuncismo” acabou por incorporar-se ao discurso das nomenclaturas 
políticas brasileiras, geralmente as da situação, como reação mal estudada à ação 
fiscalizatória da imprensa. De tal forma que a expressão, mesmo quando usada com 
propriedade, vem eivada de um efeito denotativo claramente revestido de um 
componente hipócrita. Chamar a imprensa de “denuncista” virou moda entre os 
poderosos do país, sobretudo quando pegos com a boca na botija e com as calças nas 
mãos. (FORTES, 2005, p. 22) 

 
 

Esse jornalismo, também chamado de “fiteiro”, encobre a visão romântica do 

jornalismo “heróico” e de “resistência”. Segundo Escosteguy36, o denuncismo é baseado 

apenas em acusações: 

É um truque retórico banal e raso, mas que cola. Tomam-se exemplos de jornalismo 
investigativo malfeito (eles existem, claro) e generaliza-se, nas entrelinhas, que todo 
tipo de investigação na imprensa é mal-intencionada e ruim. É o que se chama, em 
sociologia de “indutivismo ingênuo” (ESCOSTEGUY apud FORTES, 2005, p. 91). 

 

Santoro explica que a tática da denúncia “é um golpe de efeito sobre um tema a partir 

de suspeitas e sem provas” (SANTORO, 2004, p. 23), ou seja, é um tipo de reportagem que 

não traz resultados concretos, pois logo outro assunto surge e deixa-se de lado o anterior, com 

as informações superficiais.  

Para Dantas, entrevistado por Edmundo Heráclito, é essa a diferença entre jornalismo 

investigativo e jornalismo de denúncia, pois na denúncia se acusa, prova e se encerra nisso; o 

investigativo vai além da simples denúncia (HERÁCLITO, apud LOPES e PROENÇA, 

2003). 

Bistane e Bacellar (2005, p. 82) questionam a posição do veículo na utilização das 

reportagens de denúncia: “de que adianta oferecer em primeira mão uma informação 

equivocada e ter que se desmentir depois?”. A ânsia pela exclusividade pode comprometer a 

credibilidade da empresa, então, qual seria o limite “entre informação e espetáculo de mau 

gosto?” (BISTANE e BACELLAR, 2005, p. 23). 

O diretor de redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, explica os critérios de 

publicação de matérias no jornal, para evitar a banalização e apenas fazer uma denúncia: 

                                                 
36 ESCOSTEGUY, Diego. Encruzilhada. Artigo publicado no livro de Fortes, 2005, p. 91. 
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só deve ser publicada uma reportagem seguida de uma investigação cuidadosa, 
meticulosa, que chegou a indícios suficientemente fortes que permitam trazer a 
público a suspeita que aquela denúncia levantou (SEQUEIRA, 2005, p. 107 -108). 

 

 Outra forma de apresentação das reportagens é o formato de documentário que por sua 

vez, é na verdade, uma denominação de um gênero cinematográfico no qual predomina a 

lógica informativa. Por isso, há semelhança com a produção de matérias nos telejornais. 

Segundo Nichols, existem algumas normas e convenções na forma de apresentar o conteúdo, 

comuns nos documentários: 

 
o uso de comentários com voz de Deus, as entrevistas, a gravação em som direto, os 
cortes para introduzir imagens que ilustrem ou compliquem a situação mostrada numa 
cena e o uso de atores sociais, ou de pessoas em suas atividades e papeis cotidianos, 
como personagens principais (NICHOLS, 2005, p. 54). 

 
Algumas dessas características são encontradas nas matérias que se diferenciam na 

forma de apresentação das tradicionais reportagens. O próprio Nichols (2005, p. 62), ao 

explicar alguns modos de se fazer documentários, cita o modo “expositivo”, no qual “enfatiza 

o comentário verbal e uma lógica argumentativa” e, como exemplo, traz também os 

noticiários de televisão. 

Outra semelhança do gênero com os VTs, os vídeo-tapes, as reportagens, produzidas 

pelo jornalismo é a utilização da voz, o que denominamos offs no telejornalismo, pois é uma 

voz oculta sob as imagens, mas que nesse contexto possui uma construção diferente que deixa 

de ser tão objetiva, passa a ser mais pessoal e até julgadora, característica  que explica a 

proximidade maior com o cinema:  

 
a voz no documentário é, portanto, o meio pelo qual esse ponto de vista ou essa 
perspectiva singular, se dá a conhecer....A voz no documentário é a maneira especial 
de expressar um argumento ou uma perspectiva” (NICHOLS, 2005, p. 73). 

 
Assim, a divisão por formatos esclarece as características e formas de abordagem 

como também demonstra a diferença entre o jornalismo investigativo e o de denúncia que 

Fortes condena ao afirmar que “o denuncismo revela uma ignorância profunda sobre os 

métodos de jornalismo investigativo” (FORTES, 2005, p. 92). 

 Concluídas essas observações sobre as definições dos programas, feita pelos mesmos e 

pelos conceitos sobre os formatos caracterizados, pode-se então, partir para a análise de cada 

programa. 
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5.2 Leitura dos programas 

 
A leitura descreve várias edições dos programas Conexão Repórter e Repórter 

Record, abrangendo forma e conteúdo e, nesse caso, preocupa-se em descrever marcas 

enunciativas em que aparecem os aspectos que chamam a atenção porque destacam formas de 

como cada um apresenta o seu modelo de cobertura  investigativa. Para tanto, foram 

selecionados treze vídeos específicos, cada um correspondendo a uma edição, exibidos entre 

os dias 31 de maio a oito de julho de 2010, em diferentes dias e horários no SBT, até a fixação 

nas quintas-feiras, às 21h e 15 min, e, nas segundas-feiras, às 23h, na Rede Record, com 

duração média de uma hora em ambas as emissoras. São seis exibições da Record e sete do 

SBT porque o programa teve duas edições na mesma semana compreendida entre as datas 

iniciais e finais de captação. A partir de uma observação sistemática dos programas gravados, 

foram feitas inicialmente pré-observações de cada dia de exibição. Assim, foi possível 

descrever semelhanças e singularidades na construção de cada programa, detendo-se nisso 

para responder o problema e objetivos desta pesquisa. 

Para que a análise fique clara e objetiva, optou-se por nomear cada conjunto com 

letras, sendo considerado o Conexão Repórter o subconjunto A e o Repórter Record o B, 

seguindo critérios de ordem alfabética. Assim, também se optou por tratar inicialmente de 

questões de forma, depois de conteúdo e por último de estratégias discursivas dos programas. 

Eles foram estudados de forma individual na pré-observação, para se fazer o estudo 

comparativo, em seguida, foi possível verificar se cada um prioriza uma ou mais 

possibilidades e como o faz. 

 

5.2.1 Semelhanças identificadas nos programas 

 

Em comum nos treze programas percebe-se à primeira vista que ambos os conjuntos 

possuem apresentador específico. No programa A, o jornalista Roberto Cabrini e no B, 

Marcos Hummel, que ficam em pé, ou seja, não usam bancadas e caminham pelo cenário, que 

de ambos é escuro e com uso de painéis com imagens que remetem à investigação, descritos 

individualmente na página 44, quando se especificam os símbolos. Os programas “entram no 

ar” com imagens das reportagens, às vezes com off e até passagens do repórter, mas só depois 

que o apresentador faz a abertura do programa no estúdio é que entra a vinheta. As vinhetas e 

tarjas são recursos visuais muito usados no telejornalismo. Também conhecidas como selo, as 

ilustrações identificam o assunto, o programa e, no caso das tarjas, a localização das equipes. 
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Cada edição dos programas é temática e formada por reportagens gravadas, 

intercaladas pelo apresentador no estúdio. Ambos os programas fazem uso de câmera 

escondida quando necessário, ou seja, nem todas as reportagens utilizam o artifício. Em todos 

os programas são encontradas entrevistas, sejam elas oficiais, testemunhas, ou apenas relatos e 

depoimentos, e nos dois canais existe uma equipe que produz as matérias. 

Em ambos os conjuntos há pelo menos dois intervalos, mas não há critério de tempo 

para cada bloco como pode ser percebido no programa B, do dia 5 de julho de 2010: o 

primeiro bloco teve 48 minutos de duração, porém no SBT a variação de tempo entre os 

blocos é mais equilibrada. 

No encerramento dos programas é feita uma reflexão sobre as reportagens ou algum 

comentário, para depois haver a despedida característica de cada emissora, como no conjunto 

A: “Aqui, Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter de hoje” e o simples: “Boa Noite” 

do programa B. Também se percebe, conforme o tema, o uso de frases de impacto, que podem 

ser consideradas sensacionalistas, algumas vezes, como: “Preste atenção agora! O pistoleiro 

revela como faz para conseguir a arma do crime”, no programa A, dia 31 de maio, e no 

programa B: “prepare-se para cenas impressionantes”, do dia 5 de julho. 

A publicidade faz parte dos intervalos de ambos os programas. Alguns patrocinadores 

aparecem em todos os intervalos de cada edição como, no B, um produto contra acne, uma 

marca de sabão em pó e a propaganda para a série de investigação criminal que é exibida logo 

após o programa. Nos intervalos do programa A, é comum aparecer a propaganda da Tele 

Sena e de uma novela da emissora. 

No programa A aparece com mais frequência, nos programas analisados, além da Tele 

Sena, música do Sílvio Santos de incentivo à seleção brasileira na copa, loja de departamento 

Zenir, analgésico e antiinflamatório Bálsamo Bengué. Já no programa B, a propaganda sobre a 

série de investigação criminal CSI e a versão CSI – New York, exibida pela emissora, 

mensagens para celular de diferentes tipos, como novela, e até do Bispo Macedo, remédios 

contra acne e poli vitamínico, filmes da Super Tela que é um “programa” que exibe filmes, 

sabão em pó, bancos, novela da emissora e lojas de departamento como Casas Bahia e Zenir e 

campanhas do governo federal como do Ministério da Justiça, da Agricultura, Fome Zero e 

incentivo ao uso de preservativo. 
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5.2.2 Singularidades identificadas nos programas 

 

As diferenças começam na apresentação e ficam por conta do personagem 

“apresentador”. Enquanto no programa B, Hummel apenas ancora e grava alguns offs dentro 

da matéria do repórter, mais como comentarista, no A, Roberto Cabrini é um personagem que 

interage, produz, faz reportagens e aparece nas entrevistas.  

Sobre o papel do âncora, Squirra (1993, p. 121), baseado na prática norte-americana, 

afirma que “é a expressão máxima da credibilidade e orientação editorial do programa” e hoje 

cada vez mais tem desempenhado outras funções além da leitura das laudas em frente às 

câmeras, principalmente como coordenador. 

O formato de ancoragem utilizado principalmente pelo programa Repórter Record, já 

que no SBT o jornalista Roberto Cabrini é além de repórter, responsável pelo programa, 

surgiu no próprio SBT. Segundo Squirra, o Sistema Brasileiro de Televisão estreou já fazendo 

a experiência de mostrar o empresário Sílvio Santos, dono da empresa, como “animador” 

(SQUIRRA, 1993, p. 131). 

Quanto aos cenários, as singularidades estão nos detalhes. Pois ambos não utilizam 

bancada, são de forma geral escuros, mesmo que, do programa A, seja um pouco mais 

iluminado, os apresentadores caminham por esse cenário e nas duas emissoras eles utilizam 

terno, nem sempre com gravata. No programa B, o painel do centro tem o nome do programa 

e nos demais tem imagens que remetem à investigação. Há uma lupa que faz alusão à 

investigação minuciosa, uma imagem de uma nota de cem reais, também com lupa, uma foto 

com mãos escoradas na parede, como se estivessem sendo revistadas pela polícia e outra 

imagem de mãos para trás, como se esperasse pelas algemas. Já no A, o painel central traz a 

logomarca do programas, mas as imagens ao redor referem-se ao nome do programa, às 

conexões são fios que formam imagens como de uma câmera fotográfica. Outro detalhe é que 

no A, o cenário inicia escuro e, após o “boa noite” do apresentador, as luzes se acendem, 

artifício utilizado também no encerramento de cada edição. 

As tarjas utilizadas pelos dois programas possuem diferenças. No A, tem a localização 

da cidade, às vezes a região, e o estado, enquanto no B, aparece o horário em que a equipe 

estava gravando as imagens, além da localização geográfica. No A, procuram sempre explicar 

que foram meses de investigação, já no B, não costumam citar o tempo de pesquisa.  

A equipe dos dois canais também remete a diferenças. No A, é mantida uma produtora 

e um produtor que auxiliam, e às vezes, fazem o papel do apresentador que só aparece para 

revelar a trama. Já no B, são utilizadas reportagens de vários repórteres, de diferentes locais, 
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todos com boletim de passagem como nos programas, do dia 21 de junho de 2010, sobre 

baladas proibidas, e dia 28 de junho de 2010, sobre o perigo dos balões. 

O encerramento dos programas também é diferente. No programa A, Cabrini encerra 

com a mesma frase do início do programa, apenas trocando o verbo ser para o passado: “Aqui 

Roberto Cabrini e este foi o Conexão Repórter”, já o apresentador do programa B, Hummel, 

diz “Repórter Record, Boa noite”. 

Apesar de os dois programas serem de jornalismo investigativo, as vinhetas de abertura 

e encerramento são bem distintas, inclusive pelas cores. O azul do A mostra traços brancos 

que formam as “conexões”, fios que se interligam e revelam desenhos de tecnologias, 

câmeras, carros, os elementos se unem até formar o rosto do apresentador/repórter Cabrini 

como se estivesse olhando para uma mira. Já o vermelho do B traz imagens de fatos, guerras, 

brigas, desastres em cubos e no final aparece a logomarca do programa com o símbolo da 

emissora. 

Para exemplificar e comprovar as afirmações acima, podem ser utilizadas as seguintes 

imagens: 

Figura 1: Logo do programa A: 

           
           Nota-se a evidência do personagem/ator/apresentador Roberto Cabrini 
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Figura 2: Logo do programa B: 

            
        Na logomarca do programa destaca-se o nome e o “R” símbolo da emissora 

    

 

 

 

Figura 3: Roberto Cabrini no estúdio do Conexão Repórter, programa A: 

 

 
Cenário mais claro com destaque ao apresentador 
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Figura 4: Marcos Hummel no estúdio do Repórter Record, programa B: 

 

 
         Opção por um cenário mais escuro e com mais elementos visuais 

 

 

5.2.4 Conteúdo: temáticas dos programas 
 
 
 Apesar de terem datas de exibições diferentes, os programas chegaram a ser exibidos 

no mesmo dia e horário, como já explicado. Tendo optado por analisar os programas 

compreendidos entre os dias 31 de maio a oito de julho de 2010, é necessário compreender 

que em três edições eles competiram diretamente pela audiência, no dia 31 de maio, sete e 14 

de junho de 2010.   

Em maio de 2010 utiliza-se apenas um exemplo de cada programa. No dia 31, o 

programa A trouxe como tema “os matadores de aluguel”, pessoas contratadas para matar. Foi 

feita uma simulação de algumas cenas para dar apoio e nove entrevistas. Em alguns 

depoimentos, utilizaram imagens de arquivo como para recuperar a entrevista do acusado de 

assassinar a missionária Dorothy Stang e da entrevista feita pelo próprio Cabrini com o 

mandante da morte de Chico Mendes, na época. Como recurso gráfico utilizaram telas, o que 

não é comum de modo geral, para introduzir assunto “morte por encomenda” e a data. Uma 

tarja com horário, também novidade no A, aparece durante essa edição apenas para ilustrar 

uma entrevista que é feita à noite com um matador, uma única vez durante o programa. Uma 

câmera escondida é utilizada para fazer perguntas aos “matadores”, forjando interesse e 

induzindo revelações. 

No mesmo dia, o programa B abordou a vida dos policiais, com imagens do 

cinegrafista e feitas por policiais em missões. Mais de um repórter participa da grande 
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reportagem que forma a edição, uma espécie de documentário. Entrevistam familiares, 

policiais, ex-policiais, delegados, sargentos e a procuradora da República. Também utilizam 

tela para informar o número de policiais que trabalham no estado do Maranhão. Recuperam 

imagens já mostradas para enfatizar os contrastes da realidade dos policiais na capital e no 

interior. Para encerrar, o apresentador fala que os bons exemplos mostrados devem ser 

seguidos, como forma de aconselhar: “Policiais bem preparados, dedicados e com salário 

justo, são essenciais para o crescimento de qualquer sociedade. Que os bons exemplos 

mostrados nessa grande reportagem se tornem cada vez mais, rotina, e os maus exemplos, 

exceção! Repórter Record, Boa noite”. 

Já no programa A, no dia 7 de junho, o tema abordado foi a exploração infantil. São 

feitas entrevistas com câmera escondida com as meninas “prostitutas”, com aliciadoras e 

mães, além de entrevistas com autoridades, como uma religiosa que trabalha na cidade com 

um projeto contra a prostituição infantil, uma juíza de infância e juventude e um procurador 

do Ministério Público. A reportagem investigativa é feita por dois produtores, mas Cabrini vai 

até a cidade, entrevista as meninas e depois as mães das menores, revelando a verdadeira 

forma de trabalho delas à família. A denúncia que resulta da investigação mostra o cunho 

social, a prestação de serviços do jornalismo e, principalmente, do gênero “jornalismo 

investigativo”. 

A temática sobre crianças coincidiu no programa B, exibido no mesmo dia. Porém a 

abordagem foi sobre crianças desaparecidas. Em formato de reportagem investigativa, a 

edição apresentou entrevistas com mães e familiares que perderam filhos, uma psicóloga, 

mães do projeto “Mães da Sé” que reúne mães de crianças desaparecidas, delegada e 

investigadora especializadas na busca dessas crianças. Como recurso gráfico, foram utilizadas 

tarjas, com localização e horário das entrevistas. 

O programa A do dia 14 de junho foi uma exceção de modelo de apresentação, uma 

edição em formato de perfil do apresentador Jorge Kajuru. No dia, foi exibida apenas a 

entrevista, pois foram duas exibições do programa na mesma semana, sendo esse o último a 

ser exibido nas segundas-feiras, mesmo horário do concorrente programa B. A entrevista foi 

feita em um cenário escuro com o entrevistado e entrevistador frente a frente, sentados em 

cadeiras também escuras, apenas os “personagens” com destaque. Os assuntos são 

impactantes sobre a vida de Kajuru, como doenças e a vida sexual do apresentador, na 

entrevista contam a trajetória do apresentador e recuperam imagens da carreira. 

A edição do programa B desse mesmo dia foi sobre um roubo com interpretação e 

simulação de atores representando os ladrões. Tem entrevista com a advogada do ladrão mais 
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procurado, fotos do fugitivo, entrevista com delegado responsável pelo caso e com o dono da 

revendedora de onde foram comprados os carros com o dinheiro do roubo. São usadas 

também imagens de câmeras de segurança e mais simulação dos ladrões cavando túnel, 

escondendo dinheiro, policiais revistando carros e encontrando parte do dinheiro. Uma grande 

reportagem investigativa que, porém, usa de artifícios para chamar a atenção ao fazer 

interpretação das ações e pensamentos dos bandidos. 

O programa A da mesma semana, exibido no dia 17 de junho, de volta a seu horário 

inicial, já que a estréia foi em uma quinta-feira, exibiu o que Cabrini chamou de 

“documentário” sobre as cadeias e a liberdade, sobre como é a vida de um ex-detento. Dois 

“personagens”, assim denominados pelo apresentador, um homem e uma mulher, são 

apresentados, contam sobre a vida e ficha criminal de cada um. Imagens de rebeliões são 

mostradas e para diferenciar cada presídio dos “cases”, utilizam tarja com localização. Depois 

que cada um sai da cadeia, fala dos objetivos e a equipe retorna um mês depois para ver como 

estão.  No último bloco é usada uma tela, com imagem de um homem segurando um quadro, 

como se fosse a foto de um detento no qual há o número de identificação do detento e data, e 

está escrito quantos presos foram libertados em São Paulo em 2009, porcentagens sobre 

quantos retornam à prisão, etc. Enquanto passam os créditos, com nomes da equipe, aparecem 

de fundo, trechos de depoimentos dos entrevistados no programa. 

O programa B do dia 21 de junho exibiu uma reportagem sobre “baladas proibidas”, ou 

seja, festas com consumo de drogas e álcool em excesso. Foi usada tarja para indicar a 

localização com horário e imagens de reportagem de arquivo da emissora, de 2009, sobre as 

festas do mesmo tipo em Israel. A reportagem investigativa revela as facilidades de entrar 

nesse tipo de festa, o consumo liberado de entorpecentes e os perigos. As entrevistas com os 

pais alertam sobre o vício da droga, são relatos de pais que falam das conseqüências, alguns 

perderam filhos tanto nas festas, como um pai que diz que o filho foi espancado pelos 

seguranças até a morte, quanto para o vício que iniciou no consumo das drogas durante as 

“baladas”.  Mostram usuário e ex-drogados em uma clínica de reabilitação e relato de policiais 

sobre essas festas. São usadas imagens de festas raive, com pessoas descontroladas devido os 

efeitos dos entorpecentes e do pós-festa com pessoas que passaram mal sendo socorridas por 

equipes de resgate. 

No programa A do dia 24 de junho, também aparece uma simulação, mas apenas do 

carro em movimento. O programa mostra as “gangues de luxo”, sobre o assalto a uma loja 

Rolex. Utilizam imagens das câmeras de segurança da loja, do dia do assalto, entrevistam a 

delegada que investiga o caso, dento do carro dela, enquanto dirige, e um especialista em 
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assaltos e roubos. Com câmera escondida, a equipe “entrevista” uma funcionária sobre o 

assalto, mas como se fosse um comprador, ou seja, disfarçado. Pode ser considerada uma 

reportagem investigativa, pois apresenta vários fatos, explicações com especialistas, mostra a 

reação das funcionárias, mesmo com câmera escondida, mas para ilustrar a amplitude do caso. 

Já no programa B de 28 de junho, sobre o perigo dos balões, são usadas mais imagens 

de arquivo sobre acidentes com balões, balões causando transtornos em aeroportos. Uma 

reportagem com um tom mais denuncista, de flagrantes sobre acidentes e depoimentos, mas 

também com produção de vários repórteres que fazem as matérias e acompanham em diversos 

pontos as equipes de baloeiros, contando casos, paixões pelos balões, acidentes e alertando 

para o perigo e que é crime. Entrevista com baloeiros, bombeiros, testemunhas de acidentes, 

pessoas que soltam balões e uso de imagens de arquivo pessoal de baloeiros e cenas de filmes.  

Em primeiro de julho, o programa A exibiu uma edição sobre o dia a dia dos 

bombeiros. A equipe acompanhou por semanas o trabalho de resgate, a importância do serviço 

prestado pelos profissionais, em um formato que podemos chamar de documentário, com 

relatos tristes e felizes de quem trabalha para salvar vidas. 

Já no programa B, a edição de cinco de julho, o último programa a ser exibido pela 

emissora, foi diferente, apenas feito de flagrantes. Foram usadas imagens de dez países 

diferentes, a maioria de câmera de segurança de estabelecimentos ou dos carros de polícia, 

principalmente americanos, sem indício nenhum de investigação, apenas uma busca pelas 

imagens e casos curiosos, uma coleta de dados. 

O programa A de oito de julho foi “especial”, um programa ao vivo, com informação 

de horário: “Boa noite, são exatamente nove horas e dezessete minutos estamos falando ao 

vivo do Conexão Repórter de hoje” na abertura sobre o caso do goleiro Bruno. Imagens da 

repercussão do caso e informações como documentos usados na investigação policial para 

localizar o telespectador no assunto. Ao vivo, Cabrini conversa com uma repórter de plantão, 

em frente à cadeia do Rio de Janeiro, para onde os suspeitos foram transferidos. São feitos 

comentários sobre a foto das pessoas, imagens da prisão e reportagens sobre o “histórico” do 

caso. 
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5.2.5 A realidade investigada segundo os discursos: os trabalhos discursivos dos 

telejornais 

 
 Percebe-se a presença dos contratos de leitura37, definidos como “regras, estratégias e 

‘políticas’ de sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e a recepção dos 

discursos midiáticos” (FAUSTO NETO, 2007, p.10), através, dentre outras coisas, do formato 

da linguagem utilizada, como frases de impacto, ou simples informações, adjetivos, 

interpretação ou sentimentalismo. A partir dessas observações, é possível identificar um 

posicionamento do “veículo” em cada caso. 

Frases de indicação como: “Homens contratados para matar, tirar vidas humanas” e 

de promessa: “vamos nos encontrar com assassinos de aluguel” foram citadas no início do 

programa A do dia 31 de maio de 2010 sobre os matadores de aluguel. Frases que visam a 

atrair o público, sensacionalistas, que criam expectativa, mais de curiosidade do que sobre o 

assunto já polêmico. Além disso, na mesma edição, Cabrini é o repórter e faz passagens com 

impressão pessoal, como, por exemplo, quando diz que tem uma missão, a de entrevistar 

pessoas que matam, frisa que isso mexe com o emocional de qualquer pessoa, mas que vai 

seguir em frente. Durante o programa a frase “preste atenção agora, o pistoleiro revela como 

faz para conseguir a arma do crime” também interpela, claramente, a atenção do 

telespectador para as revelações que seguem. 

No mesmo dia o tema “criança” se repete no programa A, porém sobre crianças 

desaparecidas. Há uso de encenação como de uma mulher protegendo uma criança do perigo e 

depois brincando com ela, com a narração: “a mulher balança o filho que poderia ser dela” 

como forma de aproximar o telespectador e envolvê-lo emocionalmente com a situação. 

Assim como pela frase: “amor incondicional, elas não têm pista do paradeiro dos filhos, mas 

estão certas de que vão encontrá-los”, como definição do amor de mãe e lição de esperança. 

Uma característica bastante presente no programa A é revelar o tempo de investigação, 

produção da reportagem, a condição de investigação e autorreferencialidade, como no dia 7 de 

junho: “depois de quatro meses de investigação”, quando revelam abusos e prostituição no 

estado do Pará. Frases como: “Prepare-se para cenas chocantes”, são usadas pelo 

apresentador como alerta pelo conteúdo e pela exclusividade das imagens e demonstram 

indignação, julgamento das imagens e realidade encontrada: “prostituição com permissão e 

incentivo das mães”. Cabrini revela às famílias as atividades das meninas e mostra o lado do 

                                                 
37 FAUSTO NETO, Antônio. Contratos de Leituras entre regulações e deslocamentos. In: Diálogos Possíveis - 
Revista da Faculdade Social da Bahia. Ano 6, n.2 , p. 7-26 (jul/dez) Salvador: 2007b. 
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jornalismo como prestador de serviços à sociedade: “saímos da casa com a sensação de dever 

cumprido”. 

O programa A exibido em 14 de junho foi uma entrevista, formato de perfil, 

depoimento, mas o próprio entrevistado já é polêmico e pode ser considerado atrativo ao 

público. O apresentador Jorge Kajuru fala das afirmações rudes que fez, conta sobre sua 

saúde, e onde há uma forte carga emocional na entrevista, pois revelações íntimas são feitas, 

como ele ser portador de doenças como diabete e de um problema nos genitais que o deixou 

sem esperma, ele afirma não ter mais prazer com o sexo. Assuntos irrelevantes do ponto de 

vista jornalístico, ainda mais em um programa investigativo, os fatores psicológicos são 

expostos, sem sequer haver um crime, por exemplo, que justifique os atos como consequência 

dos problemas. 

Já o programa B falou sobre um assalto, no mesmo dia, mas com uso de encenações e 

interpretações narradas, algumas vezes, pelo próprio apresentador do programa ou um 

narrador/repórter, por exemplo: “Ladrões tentam esconder o dinheiro” com a narração e até 

explicação: “ok, você conhece o esquema do banco... esconder o dinheiro parece fácil... todas 

as notas empilhadas teriam 33 km de altura. Você precisa de um carro “isca”, que não 

transporta nada, só para despistar”. O documentário também fez uso de frases que 

interpelam a atenção do telespectador: “Preste atenção, agora você vai conhecer o homem 

que planejou o maior assalto a banco do Brasil!”. Tais expressões demonstram intimidade 

com o telespectador. Outra interpretação sobre pensamentos dos ladrões pode ser percebida na 

frase: “por muitos meses a gente trabalhou por debaixo da terra, você imagina o calor que 

faz no verão em Fortaleza?! E o trabalho de cavar? Não é só enfiar a pá, estamos falando de 

um túnel...” como se houvesse um diálogo mesmo, entre os personagens apresentados, os 

ladrões e o telespectador. 

O “documentário” do programa A exibido no dia 17 de junho abordou a vida de 

detentos e os dias de liberdade, chamam os cases de “personagens”, quase como ficção como 

se fossem contar uma história. São feitos questionamentos que provocam reflexão: “qual o 

preço da liberdade? Como é estar de volta à sociedade?”, julgamentos como “depois do 

inferno, os desafios da vida continuam” para chamar o próximo bloco. Uso de expressões que 

impressionam como: “Everton é o puro retrato da vida de um ex-detento no Brasil”, e claro, 

frases que remetam à liberdade alcançada, uma forma de incentivo a ex-detentos também: “a 

grande barreira é transformar os momentos mais difíceis em aprendizado... sonhos de vidas 

que ultrapassam os muros”. Essa edição encerra com depoimentos dos entrevistados durante 

o holl, quando passam os créditos da equipe. 
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No programa A do dia 24 de junho, sobre roubos de relógios, frases interpelam a 

atenção do telespectador: “preste atenção nessas imagens, são imagens que valem ouro. 

Imagens que podem solucionar ou desvendar um dos assaltos mais ousados dos últimos 

tempos”. Informam o conteúdo e frisam a dificuldade de conseguir as informações: “Foram 

dias de investigação até conseguirmos esta prova, o registro de como tudo aconteceu!” e 

ainda, uma promessa: “agora o Conexão Repórter mostra tudo com exclusividade”. 

No mesmo programa também falam da descoberta e da importância das revelações que 

são intensificadas com frases de autopromoção: “descobrimos os caminhos dos relógios 

roubados, a que preço são vendidos, como são roubados...”, a apresentação da eficiência: “a 

análise passo a passo das imagens de um assalto que despertou atenção de todo o Brasil” e 

sobre a documentação policial que investiga o caso, dando qualificação ao material: 

“documentos decisivos. O Conexão Repórter revela os detalhes de um dos assaltos mais 

ousados já realizados em São Paulo”. 

Definições e caracterizações dos relógios: “considerado símbolo de ostentação 

contemporânea. Luxo, riqueza, poder”, e do shopping: “do lado de fora uma fortaleza de 

concret, parece impossível que ladrões entrem nas lojas com tanta facilidade”. Com as 

imagens do assalto o off narra e interpreta, faz a pontuação: “É hora de ação, armados eles 

anunciam o assalto e começam a esvaziar as vitrines”, e faz uma exortação: “Agora preste 

atenção, essa funcionária vai ao encontro dele”. Mais uma vez aparece a palavra “agora” e 

com narração e interpretação: “agora ele parece ainda mais à vontade, deixa a arma sobre o 

frigobar”. Uso da palavra “veja”, também como advertência: “veja a fuga dos criminosos por 

este ângulo”. A equipe deixa claro que foi ao shopping com câmera escondida para conseguir 

as informações e se passou por alguém interessado: “voltamos ao shopping onde aconteceram 

os assaltos, disfarçados nos passamos por um casal do sul do Brasil e conseguimos 

informações valiosas” e como promessa: “você vai ver também: infiltrado, o Conexão 

Repórter chega até os intermediários”.  

O programa B, sobre baloeiros, do dia 28 de junho, traz as imagens dos balões e dos 

baloeiros programando a soltura de balões com indicações: “essas são imagens 

impressionantes, mostram a organização dos baloeiros em São Paulo” e demonstram a 

discordância com o ato. 

O programa A do dia primeiro de julho, denominado pela equipe como: “bastidores 

das equipes de emergência”, apresentou imagens de resgates, do trabalho dos bombeiros e 

frases que definem a atividade como de grande responsabilidade como: “Vidas em perigo, 

desafios, pressão e corrida contra o tempo para os bombeiros”, durante os resgates são feitas 
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entrevistas e com legendas, o programa dá voz aos “personagens”, por exemplo, um bombeiro 

diz: “a gente está aqui pra te ajudar”. Mais uma vez o tempo de acompanhamento da equipe 

para produção da reportagem é informado, como advertência e autorreferencialidade: 

“Durante semanas, o Conexão Repórter acompanha o dia a dia dos bombeiros” e também, 

com expressões: “prepare-se: você vai assistir à luta diária desses homens em suas rotinas, 

em que segundos podem custar uma vida”. O uso de trilha, com música, que remete à tensão e 

imagens da prestação do socorro fazem o telespectador ficar apreensivo com o resultado da 

ação, são identificadas três frases em um mesmo resgate: “esta criança está engasgada acaba 

de engolir uma peça de brinquedo”, como indicação, “tensão, o menino tem dificuldade para 

respirar”, “são 10 minutos até chegar ao pronto socorro. Cada segundo é precioso. Decisivo 

para a vida da criança”. 

Para falar de um resgate de acidente, julgam a carreira do bombeiro como tensa e 

mostram a testemunhalidade da equipe: “O Conexão Repórter acompanhou a tensa missão 

dos bombeiros de salvar as vítimas presas às ferragens” e indagam do público, de forma 

direta e fala informal: “você sabia que o corpo de bombeiros tem uma equipe para checar os 

pedidos de socorro? Todos os dias são mais de seis mil trotes só no estado de São Paulo e em 

muitos casos os bombeiros perdem a viagem e caem em ciladas”.  Há julgamento e 

advertência nas frases: “pistas escorregadias, uma armadilha para os motoristas” e: “o 

trabalho exige concentração, técnica e cuidado”. 

Outro exemplo de testemunhalidade é a narração dos fatos como: “O motorista é 

retirado com cuidado e o passageiro continua preso nas ferragens. A equipe está cansada, o 

equipamento é pesado, depois de uma hora de angústia, finalmente a última vitima é 

retirada”. Percebe-se a relação de intimidade com o telespectador: “você vai ver agora o 

relato emocionante do bombeiro que participou do resgate do maior acidente da aviação 

brasileira”. Com as imagens do acidente aéreo do vôo 3054, da Tam, em 2007, uma frase de 

indicação: “São 199 mortos e cenas que chocam marcadas para sempre na memória desses 

homens”.  

A definição da profissão: “uma rotina de adrenalina, correria e agilidade, para ser 

bombeiro precisa de treinamento intenso e muita dedicação”. E exacerbação da atividade 

apresentada: “dificuldades de locomoção, trotes e grandes acidentes, tudo isso é superado 

com coragem, solidariedade e dedicação”. 

 O programa B, em cinco de julho, trouxe imagens de flagrantes de países diferentes 

com muitas narrações das próprias imagens. Por exemplo, em um resgate de um cachorro no 

Brasil o narrador diz: “as pessoas aplaudem” e, na cena, estão as pessoas batendo palmas, 
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também no flagrante de uma invasão de um homem a um estabelecimento comercial o 

narrador afirma: “o homem saca a arma” e, na imagem, o homem puxa a arma e aponta para 

frente. São usadas expressões sensacionalistas que interpelam o telespectador como: 

“prepare-se para cenas impressionantes” e “imagens chocantes”. 

Em oito de julho, o programa A foi ao vivo sobre o caso do desaparecimento da 

modelo Eliza Samudio, a qual é mãe do filho do goleiro de futebol do Flamengo, Bruno. Já na 

caracterização do fato percebe-se a autorreferencialidade e autopromoção: “Um goleiro com a 

carreira em ascensão agora está encrencado com a polícia. Os holofotes que até então 

acompanhavam a vida profissional do goleiro agora se voltam para a polêmica de um golpe. 

No Conexão Repórter de hoje informações exclusivas sobre o caso”. 

Mais uma vez a autorreferencialidade e autopromoção aparecem na frase: “E atenção! 

Eu acabo de ter acesso em primeira mão ao rastreamento do GPS da Land Rover do goleiro 

Bruno” e também em: “Atenção! Foi preso agora há pouco um homem que aparece nos 

depoimentos como o executor de Eliza Samudio, vamos ver as imagens” e mais, com 

intimidade e interpelação: “Atenção! Ainda nessa edição você vai ver o momento em que o 

goleiro Bruno é transferido. O momento em que o avião decola”. 

 Identificam-se também promessas: “Daqui a pouco todos os detalhes e por que eles 

são tão importantes” e “Daqui a pouco uma entrevista exclusiva, ao vivo, o pai da modelo 

Eliza Samudio” antecedendo os intervalos. Generalização do público: “o Brasil está 

estarrecido com esse caso” e interpelação: “Vamos agora, ao vivo, a Belo Horizonte ao 

estúdio onde está o pai de Eliza”. 

Autopromoção também do apresentador: “Conversei com exclusividade com o diretor 

inspetor de criminalística de Minas Gerais” e “informações exclusivas que consegui”, 

colocando-se na produção. O apresentador também ironiza: “Como será que esse advogado 

vai fazer para provar a inocência do cliente que parece cada vez mais ser culpado?” e julga o 

réu: “apesar de tudo isso, vemos o advogado sustentar a inocência do goleiro”. 

 

5.2.6 Marcas de cobertura de cada programa 

 

 Os aspectos analisados correspondem às marcas de convergência e singularidade de 

cada programa. A autorreferencialidade e autopromoção são comuns entre as duas emissoras. 

Em ambos os programas é perceptível a ressalva em afirmar que têm “exclusividade” seja na 

temática, entrevista ou documentação adquirida. Também apresentam intimidade ao tratar 
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diretamente com o telespectador, chamando-o de “você”, voz ao público com as entrevistas, 

relatos de testemunhalidade como “nossa equipe”. 

 As marcas de singularidades podem ser identificadas pelas temáticas. No programa A 

os temas revelam assuntos, pautas que não são tão factuais, mas que ao mesmo tempo, 

convivem no nosso dia a dia. Por exemplo, entre os programas analisados está a revelação de 

como é o serviço de pessoas contratadas para matar e como conseguir um matador, a 

exploração infantil no nordeste e o mercado de compra ilegal de jóias. Já o programa B traz os 

flagrantes e perigos de soltar balões, casos de crianças desaparecidas e um documentário sobre 

um grande assalto. Outra diferenciação está na apresentação. No programa A há inserção do 

apresentador na ação e, no B, o apresentador faz comentários nos offs, mas aparece mais 

como âncora das reportagens do que como participante delas. 

Na parte técnica da apresentação, tanto do âncora quanto do repórter em cena e dos 

personagens, está o código icônico, conhecido como grau de angulação ou de abertura da 

câmera, que também interfere na definição dos gêneros.  

O plano geral, imagem em plano mais aberto, é visto no estúdio, principalmente, na 

abertura e encerramento do programa A, como nas reportagens para localizar o telespectador 

no local onde está a equipe. Os closes também aparecem em ambos os casos e servem para 

mostrar detalhes do rosto, por exemplo, “a variação de planos propicia pelos movimentos de 

aproximação (zoom-in) e de afastamento (zoom-out) pode simbolizar mudança de tratamento 

ao telespectador” (MELO, 2010, p. 302). 

A entrevista exibida pelo programa A não é resultado de nenhuma investigação. É o 

que Melo explica, ao concordar com os estudos de Jerpers, que divide a entrevista jornalística 

em dois tipos e que pode-se caracterizar o modelo usado como empática. Segundo o autor, a 

entrevista factual comprova a veracidade do relato e a empática, considerada um retrato, que 

tem por objetivo revelar aspectos da personalidade do entrevistado (MELO, 2010, p. 292).  

O documentário utilizado por ambos os programas, apesar de ser uma subcategoria 

cinematográfica, não deixa de ser jornalístico. Isso porque informa o telespectador mesmo que 

seja em um outro tipo de formato de apresentação dessa notícia. 

 
O documentário propõe-se a apresentar o máximo de informações sobre um tema...no 
que guarda de afinidade com a reportagem, se materializa em distintas modalidades. A 
mais frequente é a grande reportagem, produzida no suporte de vídeo ou filme, 
constando uma série de informações referentes ao acontecimento ou fenômeno da 
atualidade (MELO, 2010, p. 295). 
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 Ou seja, para Rezende, o documentário é considerado também como uma grande 

reportagem. Mas ele também fala do documentário “inquérito”, não tão comum na televisão 

brasileira, porém, encontrado nos programas. Rezende cita o pesquisador Jerspers para 

explicar esse modelo: “Uma reportagem explicativa ou de investigação...sobre um assunto de 

interesse público de caráter social, econômico, jurídico, ecológico ou da vida quotidiana” 

(MELO, 2010, p. 295). 

 Na vinheta de abertura dos programas, as imagens revelam a ligação à investigação 

diferenciada. Enquanto no programa B são cenas de fatos, no programa A aparecem símbolos 

conhecidos como de investigação como lupa, câmeras, carros como se fosse feita uma busca.  

  

Imagens dos desenhos que formam as conexões na vinheta do programa A: 

 

                     Figura 5 (a):                                                    Figura 5 (b): 

            

 

 

     

Imagens de fatos marcantes na vinheta do programa B: 

                        

                         Figura 6 (a):                                                         Figura 6 (b): 

            

  

 



 

 

58 

 

A participação da equipe também é distinta. O programa B possui uma equipe de 

reportagem. Diferentes repórteres aparecem em uma mesma edição e até mesmo dentro de um 

único bloco. Já no programa A a equipe faz a produção e apuração dos fatos e em algumas 

vezes participa ativamente, ou seja, se insere na reportagem.  

Os narradores, apesar de serem identificados em ambos os programas, possuem 

características diferentes. O programa A tem o narrador como personagem, testemunha das 

ações; e B, tem mais de um narrador, ao mesmo tempo em que, o apresentador se sobressai 

sobre os repórteres.  

Esses conceitos sobre narradores são estudados por Coutinho que analisou o contexto 

da enunciação, a identidade, presença e distância do narrador. O narrador pode ser um 

personagem representado no drama, ou ter ato de enunciação no texto. Podem também existir 

vários narradores: 

situados em um mesmo nível de narração ou em vários deles, o que denotaria uma 
espécie de relação de ascendência de um sobre os demais. O narrador poderia intervir 
ou não no universo representado, sendo um dos agentes ou apenas testemunha das 
ações que se desenrolam no drama (COUTINHO, apud VIZEU JUNIOR 
(Org.), 2006, p. 103). 

 

Para dar uma referência quantitativa às afirmações, esses treze programas foram 

separados pelos temas e formatos. Sendo assim, no programa A, que contém sete edições, 

encontramos: quatro edições com reportagem investigativa, uma entrevista, um documentário 

e um programa que pode ser considerado de flagrantes, já que foi o acompanhamento de uma 

equipe de resgate. No programa B, com seis edições, foram identificados: dois documentários, 

duas reportagens investigativas e duas edições com flagrantes.  

 

O gênero televisivo é uma expectativa, uma intenção, pois ele não existe na forma 

pura ou na forma ideal; ele é sempre um ideal que se concretiza nos programas 

exibidos na emissoras de televisão (VIZEU (Org.), 2010, p. 108). 

  

Dessa forma, ilustra-se com uma tabela a exibição dos programas analisados, conforme 

as características identificadas: 

Programa A: 

Tema Data Formato 
Matadores de aluguel 31/05 Reportagem investigativa 
Exploração infantil 7/06 Reportagem investigativa 
Entrevista Kajuru 14/06 Entrevista 
Vida ex-detentos 17/06 Documentário 
Mercado de compra de joias 24/06 Reportagem investigativa 
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Dia-a-dia equipe de resgate 1/07 Flagrantes 
Caso goleiro Bruno 8/07 Reportagem investigativa 

 

Programa B: 

Tema Data Formato 
Vida dos policiais 31/05 Documentário 
Crianças desaparecidas 7/06 Reportagem investigativa 
Assaltos e roubos 14/06 Documentário 
Baladas proibidas 21/06 Reportagem investigativa 
Perigos dos balões 28/06 Flagrantes 
Vigilância 24h 5/07 Flagrantes 

 

  

Assim, identificam-se realidades que emanam para as construções deste trabalho. São 

dois modelos de programas, ambos possuem vinheta de abertura, cada uma apresentando de 

forma distinta o jornalismo abordado. Nas logomarcas, nota-se no programa Conexão 

Repórter o rosto do apresentador/ator atrelado ao nome, enquanto o Repórter Record 

evidencia o nome e a emissora. Essa diferença pode ser pensada também relacionado-a com a 

equipe de trabalho, pois no SBT parece muito mais um programa de uma pessoa; na Record, 

de uma equipe. Ambos os programas fazem uso de autorreferencialidade e autopromoção e de 

algum suspense, que pode ser considerado sensacionalista ao instigar a curiosidade do 

telespectador para o próximo assunto.  

Portanto, percebem-se as semelhanças e diferenças entre os programas de forma que 

ambos apresentam características investigativas, principalmente, nas temáticas e no tempo de 

produção de cada reportagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
Com a realização da presente monografia, atingiu-se o objetivo desta pesquisa de 

estudar as características do jornalismo investigativo na televisão brasileira, fazendo um 

estudo comparativo dos programas Conexão Repórter, do SBT, e Repórter Record, da Rede 

Record, e os resultados convergem para a pergunta central da pesquisa.  

Observou-se que as temáticas abordadas foram relevantes em ambos os programas, 

tanto para conhecimento público como para questões judiciais ou policiais e, ao mesmo 

tempo, que não há necessidade de sempre haver uma denúncia, como pode ser notado, 

principalmente, nos programas classificados como documentários. 

Com base nos treze vídeos selecionados, sendo cada um deles uma edição, entre os 

dias 31 de maio de 2010 e 8 de julho do mesmo ano, percebeu-se que os dois programas têm 

veleidade  de se constituir como de jornalismo investigativo, a partir dos conceitos estudados, 

e trabalham de maneiras diferentes o modo de fazer-se valer da categoria investigativa nas 

suas exibições. 

 A partir dos estudos, levantam-se hipóteses para a diferenciação entre os programas. A 

primeira é que enunciação é sempre singular, não há um único modo de narrar, por mais que o 

assunto seja o mesmo. No jornalismo, principalmente na categoria investigativa, não há como 

seguir uma forma rígida de produção, existem orientações e questões éticas que envolvem 

essa elaboração da reportagem. Dessa forma, cada programa tem sua particularidade, o seu 

modo de enunciar, seja no conteúdo pautado, na forma de apresentação do âncora, seja como 

na construção das reportagens e na transmissão da informação ao público via exibição dessas 

reportagens. 

A segunda hipótese é relacionada à forma quantitativa dos formatos de exibição. No 

contexto numérico, entre os programas analisados, percebe-se um número maior de edições 

caracterizadas como reportagens investigativas no Conexão Repórter. Porém essa 

caracterização pode também não abranger de modo geral o programa, pois as edições 

coincidiram com as últimas exibições do Repórter Record, o que pode ter influenciado na 

produção das reportagens, já que as equipes poderiam estar reduzidas, sendo mais fácil exibir 

outros tipos de matérias, como os flagrantes, do que de jornalismo investigativo propriamente 

dito. 

Ao fazer o estado da arte, ficou ainda mais clara limitação do número de pesquisas 

sobre jornalismo investigativo nos telejornais. Portanto, a presente pesquisa contribui para 

meu desenvolvimento acadêmico ao aguçar a curiosidade jornalística para a pesquisa, assim 
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como para exercitar uma visão crítica dos telejornais. Com este trabalho reconhece-se a 

importância dos estudos na área também para desenvolver as produções investigativas, pois 

quanto mais pesquisas forem realizadas, mais o jornalismo pode se aprimorar. Os estudos 

também provocam a reflexão sobre temas muitas vezes cotidianos e ressaltam a contribuição 

do jornalismo para a sociedade. 

Dessa forma, os resultados convergem para a proposta inicial desta pesquisa e podem-

se reconhecer elementos que caracterizem o jornalismo investigativo nos programas, como 

por exemplo, pautas não-factuais, edições temáticas, a necessidade de tempo maior para as 

produções, as distintas formas de trabalho das equipes em cada emissora. Sendo que na 

Record tem-se uma exaltação dos produtores e de reportagem enquanto no SBT há ênfase 

maior ao apresentador/personagem/ator. Também encontram-se nos programas elementos do 

jornalismo de denúncia como as edições de flagrantes e expressões sensacionalistas usadas 

pelos apresentadores. De modo que chamam a atenção do telespectador com frases de impacto 

como “imagens impressionantes”, fazem uso de autorreferencialidade e autopromoção, por 

exemplo, ao referir-se a “imagens exclusivas” e ainda de promessas ao apresentarem um 

resumo do que ainda o programa vai apresentar. 

Outro ponto a ser destacado é a relação de reportagem investigativa e interpretativa, 

pois a maioria das edições trouxe reportagens em profundidade, muitas também com 

interpretação pela forma de apresentação do conteúdo, mesmo sendo do gênero informativo e, 

principalmente, na participação do âncora com os comentários. 

Para tanto, foi importante a presença de autores através de conceitos como de Sequeira, 

Lopes e Santoro os quais deram as bases para esta pesquisa, pois defendem a existência do 

jornalismo investigativo como um gênero que aprofunda a informação, provoca a reflexão 

pública ao expor injustiças e desmascarar fraudes. Também importantes os conceitos 

formulados por Fortes e Burgh que tratam da diferenciação pela peculiaridade do trabalho do 

jornalista investigativo e do repórter factual, de atualidade. 

O jornalismo investigativo, apesar de presente nos telejornais, é feito de forma 

esporádica, e, infelizmente, tende a diminuir se não houver incentivos ao gênero, como 

pudemos perceber durante a realização deste trabalho quando um dos objetos de análise foi 

retirado do ar. Questiona-se assim: quais os motivos para as poucas produções, sendo esse 

motivo outra possível razão para os poucos estudos sobre o jornalismo investigativo na 

televisão. 

Na forma qualitativa da análise percebeu-se que o jornalismo investigativo é bem 

usado, no sentido que segue os conceitos básicos da categoria na maioria dos programas. As 
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reportagens exigiram longo tempo de produção, muitos deles meses de investigação, o que 

demonstra o cuidado e a responsabilidade com as informações como também o detalhamento 

exigido pela pauta. Outra característica é justamente a pauta, que não é factual, mas também 

pode apresentar temáticas cotidianas, que, porém, pouco se reflete sobre. Além disso, são 

questões polêmicas como pode ser visto nos programas sobre a exploração sexual infantil, 

festas proibidas e a contratação de pessoas para executar outras. 

Apesar de tudo, existem pesquisas que fomentam a curiosidade e contribuem para a 

propagação dos formatos. Espera-se com essas reflexões contribuir para que a relevância dos 

temas, das descobertas, das inquietações e divulgações e, acima de tudo, a busca pela verdade 

como “prestadores de serviços”, continuem contribuindo com a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
BISTANE, Luciana; BACCELAR, Luciane. Jornalismo de TV. Local: São Paulo - SP. 
Editora: Contexto, 2005.  
 
BURGH, Hugo de (Org.); Jornalismo Investigativo: Contexto e Prática. Local: São Paulo – 
SP. Editora: Roca, 2008. 
 
CARVALHO, Alexandre; DIAMANTE, Fabio; BRUNIERA, Thiago; UTSCH, Sérgio (Orgs). 
Reportagem na TV: como fazer, produzir, editar. Local: São Paulo – SP. Editora: 
Contexto. 
 
DINES, Alberto. O papel do jornal. Local: São Paulo - SP. Editora: Summus, 1986. 
 
FAUSTO NETO, Antônio. O corpo falado (a doença e morte de Tancredo Neves nas 
revistas semanais brasileiras). Local: João Pessoa – PB. Editora: UFPb/MEC. Impressão: 
Almeida Gráfica e Editora, 1988. 
 
FAUSTO NETO, Antônio. Contratos de Leituras entre regulações e deslocamentos. In: 
Diálogos Possíveis - Revista da Faculdade Social da Bahia. Ano 6, n.2 , p. 7-26 (jul/dez) 
Salvador: 2007 b. 
 
FORTES, Leandro.  Jornalismo Investigativo. Local: São Paulo - SP. Editora: Contexto, 
2005. 
 
LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Local: 
Rio de Janeiro – RJ. Editora: Record, 2003. 
 
LAGE, Nilson. Teoria e Técnica do texto jornalístico. Local: Rio de Janeiro – RJ. Editora: 
Elsevier, 2005. 
 
LOPES, Dirceu; PROENÇA, José Luiz (Orgs.). Jornalismo Investigativo. Local: São Paulo - 
SP. Editora: Publisher Brasil, 2003. 
 
MELO, José Marques de. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo 
brasileiro. Local: Campos do Jordão –SP. Editora: Mantiqueira, 2003.  
 
MELO, José Marques de; ASSIS, Francisco (Orgs.). Gêneros jornalísticos no Brasil. Local: 
São Bernardo do Campo – SP. Editora: Metodista, 2010.  
 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. Local: São 
Paulo – SP. Editora: Atlas, 2009. 
 
REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. Local: São 
Paulo – SP. Editora: Summus, 2000. 
 
SANTORO, Daniel. Técnicas de Investigación. Local: Ciudad  de México, México, DF. 
Editora: FCE, 2004. 
 



 

 

64 

 

SEQUEIRA, Cleofe Monteiro. Jornalismo Investigativo: O fato por trás da notícia. Local: 
São Paulo - SP. Editora: Summus, 2005. 
 
NICHOLS, Bill, Introdução ao documentário. Local: Campinas – SP. Editora: Papirus 
Editora, 2005. 
 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV, Manual de telejornalismo. Local: Rio de 
Janeiro - RJ. Editora: Campus, 1999. 
 
VIZEU, Alfredo; PORCELLO, Flávio; COUTINHO, Iluska (Orgs.). 60 anos de 
Telejornalismo no Brasil: História, análise e crítica. Local: Florianópolis – SC. Editora: 
Insular, 2010.  
 
VIZEU JUNIOR, Alfredo; PORCELLO, Flávio; MOTA, Célia (Orgs.). Telejornalismo: A 
nova praça pública. Local: Florianópolis – SC. Editora: Insular, 2006. 
 
VIZEU JUNIOR, Alfredo (Org). A sociedade do telejornalismo. Local: Petrópolis – RJ. 
Editora: Vozes, 2008. 
 
FARO, J.S. Realidade 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira. Disponível em: 
http://www6.ufrgs.br/ensinodareportagem/artigos/revistarealidade.pdf. Acesso dia 12 de e outubro de 
2010. 
 

BBC: http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7753000/7753038.stm . Consulta 

em 22 de outubro de 2010. 

SBT: <http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil> Consulta em: dia 21 de agosto de 2010. 

Record: <http://rederecord.r7.com/historia.html> Consulta em: 19 de agosto de 2010. 
 
Record: <http://www.rederecord.com.br/programas/reporterrecord/oprograma.asp.> Consulta 
em: 4 de abril de 2010.  
 
SBT: < http://www.sbt.com.br/conexaoreporter/oprograma > Consulta em: 4 de abril de 2010. 
 

HASWANI, Mariângela. Memória e descoberta. Artigo In: LOPES e PROENÇA,  2003, p. 
113. 
 
SEQUEIRA, Cleofe Monteiro, Jornalismo investigativo, novos desafios. Disponível em: 
<http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/ind_cleofe_monteiro_de_sequeir
a.pdf > Consulta em 11 de maio de 2010. 
 
TAVARES, Ana Rita Pires; Jornalismo Investigativo, Canoas - RS, 2003. Projeto de 
conclusão de curso de Comunicação Social-Habilitação em Jornalismo, Ulbra. Disponível em: 
<http://globoeuniversidade.globo.com/GUniversidade/upload/AnaRita.PDF > Consulta em 23 
de agosto de 2010. 
 
AMARAL, Luciane. Abordagem dos jornais impressos de Santa Maria do caso 
“esquartejadora”, Santa Maria-RS, 2008. Trabalho final de graduação, disponível em CD na 
Biblioteca do Centro Universitário Franciscano, Unifra. 



 

 

65 

 

 
RECCHIA, Mariângela; Sensacionalismo, espetacularização e jornalismo popular: a disputa 
pelo leitor no caso Esquartejada, Santa Maria-RS, 2008. Disponível em: 
<http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/individual69mariangelarecchia.p
df > Consulta em  22 de agosto de 2010. 
 
VASCONCELOS, Nayara; A ideologia no jornalismo: uma análise do sensacionalismo no 
Aqui Agora e Brasil Urgente, 2008, Disponível em: 
<http://www.fae.br/cur_jornalismo/Espaco_literario/Texto%2013%20-
%20A%20ideologia%20no%20jornalismo.pdf > Consulta em 15 de maio de 2010. 
 
SILVA, Luiz Martins da; Os observatórios e o “jornalismo da boa notícia”, Salvador - BA, 
2004, UFBa. Disponível em: 
<http://sbpjor.kamotini.kinghost.net/sbpjor/admjor/arquivos/ii_sbpjor_2004_cc_05_-
_luiz_martins_da_silva.pdf > Consulta em 22 de agosto de 2010. 
 
RAMOS, Flavia Guise; De olho na fonte – jornalismo investigativo na política; Piracicaba – 
SP, Unimep. Disponível em: 
<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/4mostra/pdfs/552.pdf > Consulta em 22 
de agosto de 2010. 
 
ARAÚJO, Luís Eblak de. Jornalismo investigativo: de muckrakers aos anos pós Watergate. 
Universidade de Ribeirão Preto, Unaerp e Faculdades COC – SP, 2005. Disponível em: 
<http://www.unaerp.br/comunicacao/professor/eblak/arquivos/jornalismo_investigativo_hj.pd
f >  Consulta em 22 de agosto de 2010. 
 
ESCAMILLA, Oscar. Daniel Santoro: Artesão da investigação jornalística. Colômbia, 
2001. 
 
PRESTON, Julia; Méndez, Tadeo Martinez. Jornalismo Investigativo em quatro atos. Nuevo 
Periodismo. 2000. 
  
ABRAJI: <http://www.abraji.org.br/?id=78 > Consulta em 18 de setembro de 2010. 
 
 
MOURA, Sandra Regina; O jornalismo investigativo como texto de cultura, São Paulo - SP, 
2007, PUC. Disponível em: <https://bocc.ufp.pt/pag/moura-regina-jornalismo-
investigativo.pdf > Acesso dia 22 de agosto de 2010. 
 
MOURA, Sandra Regina. O processo de investigação do jornalista Caco Barcellos. São Paulo 
- SP, 2002. PUC/SP. Um trecho da tese está disponível em: 
<http://www.filologia.org.br/anais/anais%20III%20CNLF%2004.html> Acesso dia 22 de 
agosto de 2010. 
 
COUTINHO, Iluska. Telejornal e narrativa dramática: um olhar sobre a estrutura da 
informação de TV. Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. In VIZEU JUNIOR (Org.), 
2006. 
 
 



 

 

66 

 

ARANTES, Haydêe; Musse, Christina; Profissão repórter: os desafios da nova reportagem 
investigativa na TV. Juiz de Fora-MG, 2010, UFJF. Artigo publicado no Intercom 2010. 
<http://www.intercom.org.br/sis/2010/resumos/R5-1104-1.pdf > Consulta em 10 setembro de 
2010. 
 
LUCINDA, Tatiana. O jornalista como herói da informação. Juiz de Fora-MG, 2008, UFJF. 
 
ESCOSTEGUY, Diego. Encruzilhada. In Fortes, 2005, p. 91. 
 
PORCELLO, Flávio. Mídia e Poder: os dois lados da mesma moeda – A influência política da 
TV no Brasil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Artigo publicado em 
Vizeu Junior e Porcello (Orgs.), 2008. 
 
 
 
 
  


