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dentro”. 
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa as hipóteses que justificam a ausência dos procedimentos do jornalismo 
investigativo nas editorias de polícia dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria. Para tanto, 
pré-determinamos como objeto de estudo a cobertura dos casos Alex Sandro de Mello e 
Juliana Rodrigues da Cruz. O período observado compreende os meses de janeiro a junho de 
2007. Nosso objetivo foi identificar os fatores que legitimam a ausência das referências da 
investigação jornalística durante a cobertura dos casos delimitados. Para pautar nossa 
pesquisa, realizamos um estudo teórico sobre o jornalismo investigativo, a sua ocorrência nas 
redações da região, a importância como função social e também um apanhado sobre as teorias 
da comunicação que embasam a construção da notícia. Para a análise, realizamos uma 
observação prática nos casos delimitados, englobando as matérias, fontes, estratégias de 
investigação e valores notícia, através do método da descrição, categorização e análise de 
conteúdo. Para completar este estudo elaboramos entrevistas com os editores responsáveis 
pela cobertura dos casos apresentados. Percebeu-se que há um grande interesse por parte dos 
repórteres e editores na prática do jornalismo investigativo. O que muitas vezes dificulta e 
acaba por impedir essa prática são as limitações que existem dentro das redações, como falta 
de profissionais, acúmulo de funções, falta de estrutura e tempo para a elaboração de uma 
reportagem investigativa. Nosso estudo revelou a importância da prática do jornalismo 
investigativo não só para atender as necessidades da comunidade como também proporcionar 
mudanças de comportamentos. 
 
Palavras-chave: Jornalismo Investigativo; Valores-notícia; Função Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A indagação que norteou este estudo partiu de pré-observações realizadas junto às 

reportagens premiadas no Prêmio Esso de Jornalismo, edição 2006, “Amores Possíveis1”, de 

Conceição Freitas do Correio Brasiliense; “Adeus, Futuro2”, de Eduardo Euler do jornal 

Extra; e também as reportagens premiadas na última edição do Prêmio Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo. São elas, “Janela Indiscreta3”, de Fábio Gusmão, Jornal Extra, e a 

série “Asas Feridas4”, coordenada por Leandro Colling, publicada no site da Agência Baiana 

de Notícias – Núcleo Experimental de Jornalismo da Faculdade Social da Bahia.  

 Ao compará-las em relação à leitura dos dois jornais de circulação diária na cidade, o 

jornal A Razão e o Diário de Santa Maria, constatou-se a inexistência do emprego das 

referências do jornalismo investigativo. Nessa perspectiva, este estudo busca identificar os 

fatores que determinam por que os jornais locais não aplicam os procedimentos do jornalismo 

investigativo; apurar porque essa categoria se destaca no campo da comunicação; verificar 

quais são os processos de apuração utilizados e analisar a importância da investigação para a 

sociedade, evidenciando a função social do jornalismo. 

 Para responder a estes questionamentos, optamos por delimitar a pesquisa a dois casos 

específicos cobertos pelos jornais, os casos Alex Sandro de Mello e Juliana Rodrigues da 

Cruz. Para tanto, o estudo está dividido em cinco capítulos. No primeiro abordaremos os 

conceitos de jornalismo investigativo, sua categorização, um breve histórico de seu início no 

Brasil. No segundo, buscaremos as fundamentações teóricas que norteiam a construção da 

                                                
1 A reportagem “Amores possíveis”, de Conceição Freitas, publicada no Correio Brasiliense, foi premiada no 
Prêmio Esso de Jornalismo em 2006, na categoria reportagem. 
2 A reportagem “Adeus futuro” de Eduardo Euler foi premiada no Prêmio Esso de Jornalismo em 2006.  
3 A reportagem “Janela Indiscreta” de Fábio Gusmão, publicada no jornal Extra, foi premiada no II Prêmio Tim 
Lopes de Jornalismo Investigativo em 2006. 
4 A reportagem “Asas Feridas” realizada pela Agência Bahiana de Notícias e coordenada por Leandro Colling, 
ganhou o II Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo em 2006. 
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notícia e as teorias do jornalismo. No terceiro capítulo, é descrita a importância da função 

social do jornalismo investigativo para a comunidade. O quarto capítulo traz as categorias de 

análise de conteúdo das reportagens. No quinto e último capítulo, são apresentadas as versões 

dos editores dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria para as coberturas realizadas sobre 

os casos. Ainda faz parte desta pesquisa uma coletânea de opiniões de repórteres de polícia de 

alguns dos jornais do interior do Estado, na busca de um mapeamento da prática do 

investigativo nas redações da região. Este estudo tem caráter qualitativo pelas interpretações 

realizadas ao longo da análise. 

 Esta pesquisa parte de um levantamento bibliográfico sobre as técnicas do jornalismo 

investigativo, a importância da função social, as teorias que norteiam a construção da notícia e 

análise de conteúdo. Neste estudo são analisadas as reportagens produzidas durante a 

cobertura dos casos Alex Sandro de Melo e Juliana Rodrigues da Cruz, nas editorias de 

polícia dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, nos meses de janeiro a junho de 2007. 

 A escolha pelos casos surgiu após a realização de pré-observações nas editorias, 

quando verificou-se que obteria maior eficácia para a pesquisa a escolha de casos pré-

determinados, pois estes permitiriam uma melhor percepção e um acompanhamento de toda a 

cobertura jornalística do acontecimento, o que proporcionaria melhor identificação quanto a 

verificação do emprego dos métodos do jornalismo investigativo. 

 A técnica utilizada no estudo é a análise do conteúdo, observando os valores notícia 

utilizados, as formas da construção do conteúdo das reportagens, a presença de fotos ou 

elementos gráficos, as estratégias utilizadas pelos repórteres em suas rotinas produtivas, a 

escolha das fontes e a continuidade da cobertura. Para tanto, estão no âmbito desta análise as 

reportagens e as matérias complementares produzidas em decorrência dos casos.  

 Esse método baseia-se em um processo descritivo que pode ser tanto de natureza 

quantitativa quanto qualitativa, estabelecendo-se categorias próprias de análise, acrescentando o que 

chamamos de inferências, que nada mais são do que o destaque de aspectos latentes da mensagem. 

 
A análise de conteúdo já não é considerada exclusivamente com um alcance 
descritivo, antes se tomando consciência de que a sua função ou o seu objetivo é a 
inferência, seja ela baseada ou não em fatores quantitativos (BARDIN apud 
DUARTE, 2006, p. 283). 

 

 Também foram usadas entrevistas5 com repórteres de jornais do Estado e com os 

editores responsáveis pelos jornais, Diário de Santa Maria e A Razão. A forma de entrevista 
                                                
5 As entrevistas com os jornalistas dos jornais do Estado encontram-se no Capítulo 1.2. 
  As entrevistas com os editores dos jornais locais encontram-se no Capítulo 5. 
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escolhida foi a pré-estruturada. Este tipo de entrevista consiste em perguntas pré-elaboradas e 

abertas, que garantem maior flexibilidade e identificam as possíveis contradições do 

entrevistado. A entrevista é uma forma de questionamento que possibilita uma maior 

profundidade e proporciona uma relação de confiança entre entrevistado-entrevistador, o que 

propicia o surgimento de outros dados. (GOLDENBERG, 1997). 



1 O JORNALISMO INVESTIGATIVO COMO CATEGORIA 

 

 Praticar jornalismo não se resume em somente informar, mas sim em analisar e 

investigar fatos, transmitindo-os com objetividade e veracidade. O compromisso social do 

jornalista é com a verdade, com a honestidade. Toda a produção de uma matéria precisa de 

um trabalho de planejamento, apuração, da busca por documentos e fontes para a confirmação 

dos dados que se pretende publicar. Para Martinez, o jornalismo é um instrumento de ação 

social: “El periodismo no es um circo para exhibirse, sino um instrumento para pensar, para 

crear, para ayudar al hombre em su eterno combate por una vida más digna y menos injusta” 

(MARTINEZ apud SANTORO, 2004, p. 23). 

 Para Cleofe Monteiro de Sequeira, o termo jornalismo investigativo é redundante, pois 

todo o jornalismo pressupõe certa investigação. O jornalismo investigativo é, sim, 

considerado como uma categoria que se diferencia das outras pelo processo de trabalho do 

profissional, seus métodos de pesquisa e estratégias estipulados. Os trabalhos investigativos 

que obtiveram maior evidência situam-se após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939-1955, 

principalmente nos Estados Unidos, culminando com o caso Watergate. O caso foi um 

escândalo político que aconteceu na década de 70 e foi desvendado por dois repórteres do 

Washigton Post, e acabou causando a renúncia do presidente Richard Nixon. 

 O jornalismo investigativo tornou-se conhecido por revelar os meandros da corrupção, 

como uma espécie de prestador de serviços à sociedade, tornando públicos os acontecimentos 

que grupos de poder têm interesse em esconder. Esse fazer jornalístico diferencia-se pelas 

técnicas de apuração utilizadas. São técnicas peculiares, saindo da rotina das redações 

jornalísticas. 

 Na concepção de Sequeira:  

 
Existe uma categoria jornalística específica, intitulada jornalismo investigativo, 
diferenciada das outras pelo processo de trabalho dos profissionais, obrigados a 
lançar mão de metodologias e estratégias nada ortodoxas, com as quais os jornalistas 
de atualidade nem sonham em trabalhar, para obter a reportagem (SEQUEIRA, 
2005, p. 11). 

 

 O jornalista argentino autor de Técnicas de Investigación, Daniel Santoro, afirma que: 

“La investigación es la esencia de nuestro oficio, porque el periodismo es siempre indagación 

y búsqueda” (SANTORO, 2004, p. 17). 

 Na mídia atual, essa é uma prática jornalística que foge dos padrões da produção de 
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informação. Ou seja, é um processo que exige maior tempo e planejamento, no qual o repórter 

prima pelos detalhes. Esse processo tem a função de questionar as causas e os efeitos dos 

fatos, procurando uma relação entre eles para então explicá-los. Ao repórter, cabe uma 

postura de denúncia, de apuração, de mostrar os dois lados da questão. Consequentemente, o 

cumprimento de prazos pré-estabelecidos, como no caso de um jornal diário, não podem ser 

considerados. Conforme aponta Sequeira: 

 
(...) pode-se concluir que o repórter investigativo, que precisa de tempo para apurar 
suas histórias, suas fontes de informação e checar documentos, é uma peça destoante 
da engrenagem. Consequentemente, a reportagem investigativa torna-se rara nas 
páginas de nossos jornais diários (SEQUEIRA, 2005, p. 41). 

 

 Uma realidade dos jornais hoje é publicar muitas notícias que se resumem em releases 

produzidos pelas assessorias de imprensa. O repórter recebe o material oficial, acrescentando 

somente uma cabeça ou um lead, em vez de identificar suas fontes, e dar o seu próprio 

enfoque. 

 
O exemplo mais freqüente disso é o aproveitamento de releases ou material vindo de 
agências noticiosas nacionais e internacionais, aos quais são feitas modificações 
superficiais, estilísticas ou acompanhadas de algum suporte visual. Dessa forma, a 
estruturação da peça e o tamanho da notícia já vêm predeterminados na fase de 
recolha e o jornalista limita-se a uma função de ajustamento marginal (WOLF apud 
SEQUEIRA, 2005, p. 36). 

 

 Nesses casos, o processo de apuração e coleta de dados para confecção da matéria está 

comprometido, o que facilmente acaba por extinguir essa categoria dos veículos de mídia 

impressa diários. 

 
O repórter e todo o processo jornalístico acomodaram-se e deixaram de investigar. O 
jornalismo brasileiro como alternativa passou a viver de eventos e levantamentos. A 
única abertura que nos permitiram foram as novas frentes de notícias, logo 
corrompidas pelo sistema de releases (DINES, 1986, p. 91). 

 

 Embora a expressão jornalismo investigativo seja muito usada e aceita atualmente, não 

só pelos profissionais como também pela população, ela ainda encontra certa resistência nas 

redações dos veículos impressos. Por constituir-se de reportagens longas e que, muitas vezes, 

não obtêm espaço em veículos de circulação diária, a grande maioria dessas publicações 

aparece em forma de documentários ou até mesmo em edições especiais, dependendo da 
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mídia que o veicula. Dentre os temas que obtêm maior destaque no jornalismo investigativo 

estão os inquéritos policiais, denúncias políticas, fraudes, grandes reportagens e histórias de 

interesse humano. Esse tipo de reportagem destoa da montagem das notícias factuais.  

 Segundo o repórter Antonio Carlos Fon6, os bons jornalistas investigativos estão 

afastados das redações por não conseguirem se encaixar na nova lógica que impera no 

jornalismo brasileiro. Segundo Sequeira: “as reportagens investigativas estão na contramão do 

fluxo de informação, quer pela apuração entre as fontes utilizadas, quer pelo tempo de que o 

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

 Pela definição de Sequeira, é necessário esclarecer também que, embora todas as 

matérias veiculadas no jornalismo impresso sejam editadas como produtos de investigação do 

profissional que as assina ou da equipe de reportagem do veículo que as publica, isso nem 

sempre acontece, apesar de esse fato passar despercebido ao leitor comum (SEQUEIRA, 

2005, p. 15).  

 A partir da definição que diz que o jornalismo investigativo é classificado como uma 

categoria que procura divulgar informações que grupos de poder têm interesse em esconder, 

fica claro que o repórter trilha em direção ao caminho da verdade. É o processo de trabalho do 

repórter que diferencia a reportagem investigativa dos outros tipos de reportagem 

(SEQUEIRA, 2005, p. 63-70). 

 Os procedimentos para se desenvolver uma reportagem investigativa variam de 

profissional para profissional, mas o alicerce de uma boa matéria parte de um estudo profundo 

do tema escolhido e vai até a interpretação dos possíveis desdobramentos que ele venha a ter.  

 
Programa-se geralmente a pauta de reportagem a partir de fatos geradores de 
interesse, encarados de certa perspectiva editorial. Não se trata apenas de 
acompanhar o desdobramento de um evento, mas de explorar as suas implicações, 
levantar antecedentes – em suma, investigar e interpretar (LAGE, 2003, p. 39). 

 

 O repórter deve consultar as bibliografias existentes e especialistas no assunto. De 

posse dessas informações, poderá fazer o seu levantamento documental e definirá quais fontes 

utilizará. O próximo passo é organizar sua metodologia de trabalho e as estratégias de 

apuração que serão usadas.  

 Cada repórter tem sua própria metodologia e escolhe sua forma de trabalhar, mas o 

                                                
6 Jornalista, ganhador do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog da Anistia de Direitos Humanos em 1978, 1979 
e 1980. 
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que é comum aos repórteres investigativos é a sensibilidade. Esse sentido é que vai levar o 

repórter a descobrir novos enfoques, a perspectiva de desvendar um mistério ou uma notícia 

que passa despercebida e, a partir dela, desenvolver sua reportagem. 

 Segundo Lage, o repórter é mais do que um agente inteligente, autônomo e hábil. Ele 

modela a realidade com base no que constrói a sua matéria. 

 “Pode-se chamar isso de intuição, faro ou percepção. Mas nada tem de mágico ou 

misterioso: é apenas uma competência humana que, como todas as outras, pode ser 

aprimorada pela educação e pelo exercício” (LAGE, 2003, p. 28). 

 O repórter investigativo Percival de Souza acredita na diferença dos métodos de 

apuração. 

 “Existe, realmente, um tipo de jornalismo em que o repórter precisa batalhar pelas 

informações, desenvolver técnicas próprias de apuração, ter uma metodologia para construir a 

reportagem” (SEQUEIRA, 2005, p. 62). 

 Para Cleofe Sequeira, a eficácia é uma variante importante para o sucesso da ação 

jornalística, pois desencadeia a busca de novas formas de discurso, que dêem conta do 

trabalho jornalístico na sociedade. O jornalismo investigativo não se limita ao factual, ele 

busca detalhar os acontecimentos à sociedade, denunciando situações.  

 Já Santoro (2004, p. 25), resume em três as características a investigação jornalística: 

 
La realiza el periodista, y no la justicia, la policia o particulares interessados; se 
realiza superando los obstáculos que presente algún poder interessado em mantener 
oculta la información; sus temas interesan a la opinión pública y dejan de lado la 
vida privada de las personas. 

 

 Para a realização de seu trabalho, o repórter quase sempre necessitará de informações 

oriundas de instituições ou de pessoas físicas, através de um testemunho ou da sua 

participação em algum evento de interesse público. São essas informações que 

complementarão sua matéria. A essas pessoas ou instituições, chamamos fontes. 

 Lage (2003, p. 95) resume a relação repórter-fonte: “A relação com as fontes deve ser 

cordial e correta. Trata-se inegavelmente de uma troca, mas o que deve ser trocado é sempre 

informação, nada mais. Nem o repórter se transformará em agente da fonte nem o contrário”. 

 No jornalismo investigativo, particularmente, a busca por fontes exige que o 

profissional não se fixe em situações óbvias e, sim, procure informações nos lugares e fatos 

que lhe pareçam irrelevantes. Além da coleta de dados e de pesquisas documentais, que se 

fazem necessários na maioria dos casos, o repórter deve estar atento a todas as possibilidades 
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de encontrar novas fontes.  

 Na maioria dos casos, é a partir de uma boa observação que se sustenta uma 
investigação. Segundo Fortes: “O olho do repórter investigativo tem que suplantar a pura 
curiosidade, assumir um quê de detetive mesmo” (FORTES, 2005, p. 34). 
 Nilson Lage classifica as fontes e as divide em pessoais, institucionais e documentais, 
que podem ser sub-divididas em oficiais, oficiosas, independentes, primárias, secundárias; 
testemunhos e experts. As fontes oficiais são mantidas pelo Estado, instituições ou empresas; 
as oficiosas estão ligadas a uma entidade ou indivíduo que não estão autorizados a falar em 
seu nome. As fontes independentes estão desvinculadas de qualquer relação com o poder. Já 
as primárias são as que podem fornecer informações principais, como fotos, versões e 
números. As fontes secundárias são utilizadas para a preparação de uma pauta jornalística. 
Lage acrescenta as fontes que classifica como testemunho, que nada mais são que as pessoas 
que testemunharam algum fato, acontecimento. Os experts são as pessoas tidas como fontes 
que fornecem versões ou interpretações de eventos (LAGE, 2001). 
 Para Santoro (2004), os tipos de fontes são dois: as verbais e as escritas, ou 
documentais. O autor salienta que, nos países latino-americanos, os jornalistas consultam 
somente as primeiras, talvez para trabalhar menos ou então por não saber como conseguir e 
como usar as segundas. 
 É importante que o repórter tenha discernimento para identificar quais são os 
verdadeiros objetivos de determinada fonte ao lhe transmitir informações. Em certos casos a 
fonte em questão tem motivos pessoais e pode prejudicar as investigações e o próprio 
repórter. Santoro ressalta que quando se trata de um dado para se publicar, devemos duvidar 
sempre. Toda informação transmitida por uma fonte deve ser selecionada, checada e adaptada 
ao contexto, seguindo as técnicas jornalísticas (LAGE, 2003).  
 A política é uma das áreas de atuação do jornalismo investigativo que obtêm maior 
reconhecimento público. Dentro deste contexto jornalistas recebem denúncias que na maioria 
das vezes são feitas por fontes que não podem ser identificadas, para que não se 
comprometam. Ao perceber que uma de suas fontes corre risco de represália por parte de seus 
investigados, o repórter deve protegê-la e preservá-la. 
 Em Jornalismo Investigativo, Leandro Fortes evidencia que o repórter investigativo se 
caracteriza por buscar as fontes, os documentos originais, ou seja, sobre os quais se origina a 
notícia, baseando sua apuração em ações diferenciadas. 
 

O que da conotação investigativa ao todo nada tem a ver com a rotina do noticiário, 
mas com a perspectiva de coroá-lo com momentos de grande diferença, função que 
já foi primordialmente ligada ao furo, mas que cada vez mais está conectada a ações 
diferenciadas em áreas específicas do espaço público (FORTES, 2005, p. 15). 
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 Muitas são as hipóteses levantadas para justificar o pequeno número de reportagens 

investigativas existentes nos jornais de hoje. São matérias que têm ocorrência discreta nas 

publicações brasileiras, dado comprovado em pesquisa (CHAPARRO apud SEQUEIRA, 

2005 p. 74-75). 

 Para prática do jornalismo investigativo a autonomia financeira é essencial, pois se o 

veiculo não pode se sustentar, a investigação fica comprometida. Nos jornais de pequeno 

porte e de interior não há como ter esta estrutura financeira. Nesses locais, a mídia impressa 

fica sujeita a pressões orçamentárias. 

 Ciro Marcondes Filho (MARCONDES, apud Sequeira, 2005 p. 80) cita em suas 

pesquisas que, a partir de 1970, houve algumas transformações nos processos produtivos das 

redações. Ele acredita que essas transformações ocorreram principalmente com a criação e o 

vasto crescimento das assessorias de comunicação privadas e públicas. A mediação das 

assessorias de imprensa, no fazer jornalístico, gerou um apanhado grande de material nas 

redações, acabando por confundir a informação jornalística produzida pela equipe do jornal. 

Para o autor, esse fato levou, já no princípio dos anos 70, ao que chama de acomodação das 

equipes de reportagem. 

 Atualmente, a internet tem proporcionado ao repórter acesso rápido e fácil à 

informação, sem que seja necessário muito trabalho de investigação. O que ocorre na maioria 

das vezes é que determinadas reportagens são reescritas e publicadas.   

 O perfil do profissional exigido pelo mercado, marginaliza o repórter investigativo, 

onde as redações optam por textos enxutos, curtos, superficiais, fragmentados em blocos, 

visando a uma melhor diagramação e visualização. Existem limitações de espaço e 

orçamentárias nos veículos, o que torna difícil a prática do jornalismo investigativo. 

 Para o jornalista Carlos Fon, o que deveria acontecer seria exatamente o contrário, ou 

seja, caberia à mídia impressa aprofundar os acontecimentos. Do ponto de vista de Marcondes 

Filho, hoje não existe um fio condutor na narrativa do repórter, as informações chegam ao 

leitor em forma de blocos informativos, sem que exista ligação entre eles. O autor acredita 

que este fato dificulta que o leitor faça a ligação entre a história que lhe está sendo narrada ao 

seu contexto. O ideal seria que uma informação complemente, amplie a outra, de forma 

lógica, associando-as de forma linear, e não difusa. 

 A grande maioria das empresas jornalísticas precisa do respaldo da publicidade para se 

manter. Porém, é importante que não limitem a atuação de seus repórteres em relação aos 

grupos que alimentam o setor de anunciantes. O melhor caminho é conciliar os interesses 
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comerciais com os do jornalismo investigativo. 

 Sequeira, baseada nas análises de Wolf, destaca que as reportagens investigativas 

estão na contramão do fluxo da informação, quer pela apuração entre as fontes utilizadas, quer 

pelo tempo de que o repórter necessita para concluir seu trabalho, ou pelo tamanho das 

reportagens investigativas, geralmente extensas, pois necessitam, também, de espaço para a 

publicação de documentos, provas e declarações, que dão credibilidade às denúncias. 

 Em muitos casos de investigações, o profissional tem que lançar mão de estratégias 

tidas como nada ortodoxas, como por exemplo, trabalhar disfarçado, infiltrado em algum local 

sob suspeita, ou então realizar gravações sem o conhecimento da pessoa que está sendo 

entrevistada. O repórter Fernando Rodrigues conta que também utilizou estes mecanismos 

quando tentou provar que o governo Fernando Henrique Cardoso estava pagando a deputados 

para que votassem a favor de sua reeleição. Todos tentavam encontrar provas. Após inúmeras 

tentativas, o jornalista convenceu uma fonte a realizar gravações das negociações da compra 

dos votos, “na condição de não ter o seu nome divulgado”. Rodrigues pediu à fonte que não 

forçasse nenhuma declaração, que as gravações só serviriam se fossem conversas informais. 

No dia 13 de maio de 1997, a reportagem foi publicada no jornal A Folha e Rodrigues garante 

que todos os princípios éticos da profissão foram respeitados (SEQUEIRA, 2005). 

 O uso de câmera escondida também deve ser feito com cautela, pois a menos que se 

trate de uma investigação de interesse público, o direito à privacidade das pessoas deve ser 

respeitado. Nestes casos, é obrigação do repórter ter em mãos provas documentais e 

informações que justifiquem sua denúncia ou tema da investigação. 

 Esse tipo de procedimento ainda é muito discutido e criticado, mas, na opinião de 

Santoro, a relevância do assunto pode ser decisiva na hora de optar. 

 
Existen recursos como las infiltraciones, directa e indirecta, em la organización a 
investigar. La primera no es éticamente recomendable, porque el periodista engana a 
sus interlocutores; pero em definitiva se trata de uma decisión personal em la cual 
pesa el valor de lo que se investiga y la posibilidad de que no se pueda acceder al 
hecho por métodos convencionales (SANTORO, 2004, p. 80). 

 

 Para o jornalista Felipe Pena, a situação não é tão simples: “Pessoalmente, não consigo 

acreditar no sórdido argumento de que os fins justificam os meios. Denunciar uma ilegalidade 

por meio de outra ilegalidade me parece uma lógica idiota” (PENA, 2006, p. 202). 

 O jornalista Leandro Fortes acredita no uso do bom senso e honestidade: 

 
O fato é que esta questão tem dois tratamentos, e em ambos deve-se valer do 
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princípio da honestidade de quem faz, das circunstâncias da reportagem, da intenção 
da pauta e dos limites que o bom senso e a ética impõem (FORTES, 2005, p. 53). 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO DO INVESTIGATIVO NO BRASIL 

 

 O jornalismo investigativo teve suas primeiras publicações no período de pós-guerra 

Mundial, nos Estados Unidos a partir de 1955, e entre 1964 e 1973 na Guerra do Vietnã. O 

grande marco que caracteriza esta categoria até hoje, é o Caso Watergate, publicado no The 

Washington Post, de autoria dos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward.  

 O jornalista Ricardo Kotscho classifica essa reportagem como um exemplo de 

jornalismo e investigação.  

 
O exemplo mais pronto e acabado deste tipo de trabalho é o célebre escândalo de 
watergate, quando dois repórteres do Washington Poste - Bob Woordward e Carl 
Bernstein – levaram, com suas matérias, o presidente Richard Nixon à renúncia. Carl 
Bernstein era um repórter de “geral” do Post e, a partir de algumas denúncias que o 
jornal recebeu, começou a checar as informações com várias fontes, até ligar o caso 
de um arrombamento no escritório do Partido Democrata instalado no edifício 
Watergate a importantes figuras da Casa Branca, chegando, finalmente ao 
Presidente. Sua luta se trava - como em qualquer relação em qualquer época – em 
duas frentes: levantar as informações e convencer seus superiores a publicá-las 
(KOTSCHO, 1989). 

 

 Nos Estados Unidos, atualmente, o jornalismo investigativo é constituído como um 

gênero já reconhecido. Na Argentina, ainda não há uma forte corrente de investigação. A falta 

de profissionais treinados e a falta de recursos para manter essas equipes se transformam em 

um entrave ao jornalismo investigativo nos grandes meios de comunicação. (SANTORO, 

2005, p. 18).  

 No Brasil, revistas deram espaço para a grande reportagem e por conseqüência para o 

investigativo. Dentre elas a revista O Cruzeiro, criada em 1928, principal revista ilustrada 

brasileira na época em que aconteceram os primeiros conglomerados de imprensa. A revista 

Manchete, em 1952; e Realidade em 1966, que atuou em um contexto de acontecimentos 

extremos no país, como o início dos Anos de Chumbo, em que eram limitados os direitos dos 

civis.  

 Não existem muitos estudos documentando a origem da reportagem investigativa, mas 

ainda assim, não se pode negar a sua ocorrência em meados dos anos 70. Nesse período, as 

experiências jornalísticas são exemplares, O Estado de S. Paulo publica Os Lusíadas, obra 

que se destaca na literatura brasileira, Veja lança uma edição sobre torturas, que aponta 
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caminhos de resistência à ditadura do momento, seguindo a direção de Realidade. Surge 

Opinião, Movimento e outros jornais da imprensa alternativa. Enquanto a censura se abranda, 

os jornais se amoldam. 

 Na época, o Brasil era comandado pelo general Emilio Garrastazu Médici, e vigorava 

a ditadura militar. A imprensa vivia sob censura prévia dentro das próprias redações. A 

abertura política no país veio somente em 1974, quando assumiu o poder o general Ernest 

Geisel.  

 Ainda naquela década, a imprensa conviveu com um sistema de censura brutal e 

perseguição aos jornalistas que veiculavam notícias denunciando qualquer irregularidade ou 

oposição ao regime governamental. Praticamente não existiam reportagens investigativas e as 

que tinham um cunho de denúncia social eram cortadas e previamente censuradas pelos 

veículos.  

 Um exemplo da ação dos censores foi o que ocorreu em fevereiro de 1979, quando a 

reportagem do jornalista Antonio Carlos Fon, chamada Descendo aos porões, para a revista 

Veja foi cortada. A matéria mostrava o funcionamento da máquina repressiva dos militares, 

fruto de um trabalho longo de apuração e que a revista engavetou por três meses. Nas palavras 

de Fon: “Foi uma negociação lenta. Tive de cortar muito texto e reescrever algumas partes, e 

a revista só a publicou no carnaval, quando, todos sabem, é a época mais fraca do ano em 

relação ao consumo de veículos de comunicação” (FON apud SEQUEIRA, 2005, p. 164). 

 Anos mais tarde, Fon incluiu o material censurado pela revista em seu livro-

reportagem Tortura: a história da repressão no Brasil. 

 O jornalista Marcelo Beraba realizou uma das primeiras matérias investigativas para o 

Jornal O Globo, em 1980. Foi o caso que ficou conhecido como Mano Blanca. Entre o fim de 

1979 e o início de 1982, ocorreram centenas de assassinatos na Baixada Fluminense, zona 

pobre da periferia do Rio de Janeiro, resultando em cerca de 230 homicídios no período de 

três meses. Os mortos eram bandidos e, ao que tudo indicava, Mano Blanca atuava como uma 

espécie de justiceiro, exterminando marginais e obtendo o apoio da população. Aos poucos, 

seus crimes iam ganhando espaço nos jornais diários.  

 Durante esse período, o Brasil vivia sob o regime militar do general João Figueiredo e 

o Rio de Janeiro possuía uma das polícias mais violentas do país, com altos índices de 

criminalidade. Em março de 1980, Marcelo Beraba e Telmo Wambier iniciaram suas 

pesquisas para descobrir se Mano Blanca matava bandidos e traficantes ou pessoas sem 

qualquer envolvimento com o crime. Durante muito tempo, os repórteres trabalharam 

cruzando dados entre os informes policiais em jornais e as circunstâncias da morte junto ao 
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departamento de óbitos. Ao fim do processo de apuração, o levantamento mostrou que a 

maioria das vítimas não eram bandidos, mas, sim, trabalhadores de bairros distantes, que 

tinham sido assaltados ou confundidos com bandidos. Suas mortes eram atribuídas a Mano 

Blanca com o objetivo de mascarar a atuação das investigações, o que só evidenciou o quão 

precário e incompleto era o trabalho da policia (SEQUEIRA, 2005). 

 Seguindo a linha investigativa, o jornalista Juarez Bahia ganhou o Prêmio Esso de 

Jornalismo pela série de reportagens As Drogas, publicada no Jornal do Brasil, entre 20 e 25 

de julho de 1975. A série foi uma apresentação de um quadro assustador do desenvolvimento 

do mercado de drogas no país. As matérias mostravam um país consumidor, mas que já 

apontava indícios de sua entrada na rota do tráfico internacional.7 

 Nos últimos anos, o jornalismo investigativo cresceu muito no Brasil. Antigamente, 

tinha-se que conviver com a censura e com a lei da segurança Nacional, que proibia os jornais 

diários de investigar corrupção e irregularidades. A partir dos anos 90, os jornais começaram 

a publicar e financiar reportagens investigativas. Um exemplo bem divulgado no Brasil foi o 

caso do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. O escândalo impulsionou os 

principais veículos de comunicação do país, como a revista Veja e Istoé, os jornais Folha de 

São Paulo, O Globo e a televisão, que passaram a investir na qualificação de profissionais e 

na criação de equipes especializadas para procurar evidências - os chamados “furos” de 

reportagem – e a partir daí, desenvolver a apuração. 

 Hoje, a maioria das grandes empresas de comunicação possui em sua redação 

jornalistas especializados que trabalham como repórteres investigativos. A Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) foi fundada em 2002, por grupos de jornalistas 

brasileiros especializados em reportagens investigativas com o objetivo de trocar 

experiências, informações e dicas sobre reportagens. A Abraji se auto-declara independente, 

apartidária, não sindical e não acadêmica e mantêm um sistema virtual de trocas de 

informações e divulgação de notícias de caráter investigativo.8 

 

1.2 O JORNALISMO INVESTIGATIVO X A ROTINA DAS REDAÇÕES DO ESTADO 

 

 Em vista da escassez bibliográfica existente sobre o tema, este capítulo consiste em 

uma tentativa breve de mapear as ocorrências da prática do jornalismo investigativo na região. 

                                                
7 Informações do site www.premioesso.com.br, acessado em 25 de agosto de 2007. 
8 Informações no site www.abraji.org.br, acessado em 29 de agosto de 2007. 
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Esse mapeamento é feito através de entrevistas9 pré-estruturadas, compostas por perguntas 

dirigidas a profissionais das editorias de polícia dos jornais Gazeta do sul, de Santa Cruz do 

Sul; Pioneiro, de Caxias do Sul; Diário Popular de Pelotas, da cidade de Pelotas; e Zero 

Hora, de Porto Alegre. Esses depoimentos apresentam as opiniões e a visão dos repórteres e 

de suas rotinas dentro das redações.  

 A prática do jornalismo investigativo na editoria de polícia ainda é muito discutida nas 

redações dos jornais, onde nem sempre se tem estrutura para realizá-la. Para os repórteres 

com os quais conversamos as respostas foram unânimes: a premissa de que todo jornalismo 

pressupõe certa investigação, inclusive a mais trivial entrevista, é o que considera Ricardo 

Düren, repórter de polícia da Gazeta do Sul, em Santa Cruz do Sul. Para ele, cada caso é um 

caso. O repórter salienta que existem certos crimes cuja investigação cabe mais à polícia do 

que a imprensa. “A meu ver, denúncias sobre o tráfico de drogas, por exemplo, devem ser 

encaminhadas à polícia ou ao Ministério Público, e não serem investigadas pela imprensa. Sei 

de várias investigações policiais que foram por água abaixo devido a indagações paralelas 

feitas pelos jornalistas”.  

 Álvaro Guimarães, repórter de polícia do Diário Popular de Pelotas, acredita que o 

jornalismo investigativo deve ser a base das editorias de polícia, mas em cidades do interior, 

como Pelotas, a prática investigatória fica seriamente prejudicada devido à dependência das 

informações oficiais para o desempenho da função do repórter. Ele acrescenta a existência de 

um agravante: a falta de pessoal nas redações do interior e a falta de apoio das empresas que 

nem sempre admitem a publicação de matérias com forte conteúdo investigativo e não se 

comprometem em garantir o amparo jurídico aos seus autores, inviabilizando o jornalismo 

investigativo no interior do Estado. 

 Para o repórter Marcelo Ermel, de Zero Hora, em Porto Alegre, a prática do 

investigativo revela uma das funções do jornalismo, a transformação do ambiente e das 

relações sociais por meio de ações da própria sociedade. Ele ecrescenta: “O jornalismo 

investigativo se faz necessário nas outras editorias também, na mesma proporção”. 

 Daniel Corrêa, repórter de polícia do jornal Pioneiro, em Caxias do Sul, afirma que 

uma investigação que esteja muito bem embasada e alicerçada em critérios éticos, torna-se 

essencial para denunciar injustiças e mudar cenários corrompidos: “Fundamental para auxiliar 

não apenas em esclarecimentos de denúncias, crimes ou situações de crise, mas também para 

ajudar a modificar comportamentos”.  

                                                
9 Entrevistas realizadas por e-mail, entre os dias 10 e 15 de setembro de 2007. 
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 Quando questionamos sobre o cunho social da investigação, Ricardo Düren e Álvaro 

Guimarães são claros: “cada caso é um caso”. Guimarães ainda completa: “A função social da 

investigação jornalística, em minha opinião, depende da pauta a qual ela está atrelada. Se o 

assunto investigado for socialmente relevante, então ela valerá, caso contrário será apenas 

exibicionismo do autor ou da imprensa”. Guimarães acredita que na imprensa brasileira são 

feitas inúmeras investigações para engrandecer o ego dos repórteres e editores ou mesmo com 

fundamentação política questionável. Ele cita como exemplos algumas reportagens 

investigativas promovidas pelas grandes revistas e jornais do país sobre o escândalo do 

Mensalão. Ele acredita que a grande maioria não passava do que chama de um amontoado de 

reproduções de documentos questionáveis, depoimentos tendenciosos, histórias nem sempre 

bem comprovadas, com a intenção de desestabilizar ou agredir o Governo: “Para cumprir com 

sua função social, o jornalismo deve atender às necessidades de toda ou da maior parte 

possível da comunidade”, completa. 

 Na concepção de Ermel, o bom jornalismo investigativo não deve ter como horizonte a 

denúncia pela simples denúncia, deve visar a algo maior, a transformação do meio social, das 

relações sociais, com o objetivo de obter melhorias nesse sentido. Corrêa concorda: “Muitas 

denúncias ajudam a fazer com que a sociedade repense sua atuação, e principalmente a sua 

formação. Muito mais que denunciar policiais corruptos e outros agentes da área da 

segurança, é preciso modificar comportamentos”, exemplifica. 

 Quanto à questão da possibilidade da prática do jornalismo investigativo dentro das 

rotinas das redações, as opiniões dos profissionais divergiram. Ricardo Düren considera: 

“Tento praticar e creio ser possível, mas só nas horas vagas, quando não há matérias do 

cotidiano na fila. É claro que o ideal seria a existência exclusiva de um jornalista que realize 

apenas investigação, mas isto depende da estrutura de cada veículo”. Ele diz que no jornal 

onde trabalha procura sempre checar a chegada de denúncias e avaliar se o ideal seria ele 

mesmo investigar ou repassar às autoridades competentes. 

 Guimarães discorda. Ele acredita que não é possível conjugar jornalismo investigativo 

com o cotidiano das redações devido à falta de estrutura das redações de interior e também a 

falta de profissionais especializados para a função. Para ele, no jornal onde trabalha não existe 

jornalismo investigativo. 

 Para Marcelo Ermel, basta que se definam quais são as prioridades do veículo. “Por se 

tratar de uma prática menos convencional, mais difícil de ser posta em prática e com 

resultados em longo prazo, ela acaba dando lugar à cobertura cotidiana”. Segundo ele, o 

processo investigativo já foi melhor e com mais qualidade quando se investia mais tempo no 
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tema: “Atualmente, acho que o jornal deveria investir mais nesse tipo de trabalho, pois temos 

uma redação madura e qualificada para desempenharmos tal função. A dificuldade está 

justamente no enxugamento de pessoal e na falta de prioridade ao tema”. 

 Daniel Corrêa, do jornal Pioneiro, acredita que está cada vez mais difícil apostar em 

jornalismo investigativo: “Com o passar dos anos, os gestores das redações precisam 

administrar menos recursos e profissionais. Por outro lado, também há a questão da formação 

dos jornalistas. Não são todos que tem formação técnica e teórica, disposição e feeling para a 

investigação”. Corrêa acrescenta que além desses fatores existe outro grande entrave aos 

investimentos nas investigações jornalísticas, a “indústria do dano moral”. Segundo ele, nos 

últimos anos, o dano moral tem sido muito pretendido por pessoas ou instituições que se 

sentem atingidos por uma reportagem. “Isso, com certeza, tem freado um pouco o ímpeto 

dentro das redações”. Daniel diz que, na redação do jornal onde trabalha, tenta praticar o 

jornalismo investigativo, dentro do possível e das condições oferecidas: “Todas as denúncias 

são, ao menos, verificadas. Em 2004, o Pioneiro concorreu à final do Prêmio Esso com uma 

reportagem do jornalista Guilherme Pulita. O repórter, insatisfeito com o andamento da 

investigação que a Polícia Civil estava dando para um caso de homicídio, localizou, por 

telefone, o assassino em uma cidade do norte do país. Na entrevista exclusiva, o jornalista 

conseguiu detalhes de como foi o crime e de onde estava o corpo, encontrando-o antes da 

Polícia Civil. A fragilidade na investigação e em outros casos de homicídio em Caxias do Sul 

- foi motivo para novas matérias e até mesmo uma reformulação da estrutura da Polícia Civil 

caxiense”. 

 Sobre a atuação do jornalismo investigativo no Rio Grande do Sul, Ricardo Düren, da 

Gazeta do Sul, acredita que somente o repórter Giovani Grizzotti se destaca neste campo: 

“Sou amigo dele, mas concordo que suas técnicas são polêmicas. O uso da câmera escondida 

e da chamada falsa identidade é condenado por vários teóricos, especialmente nos Estados 

Unidos, onde a questão é bastante discutida. Argumenta-se que mentir para obter uma 

informação seria antiético e ameaçaria a credibilidade do jornalismo. No entanto, percebo que 

os trabalhos do Grizzotti têm resultados positivos. As matérias sobre as farras dos vereadores, 

por exemplo, colocaram o Ministério Público na cola de muitos gastadores. Por aqui, eu e o 

Zé Renato, colega da rádio, nos dedicamos a desmascarar vários golpes que têm surgido, 

especialmente os aplicados por telefone. Costumamos ligar para os golpistas nos passando por 

vítimas em potencial. É uma forma de orientar as pessoas para evitar que caiam em tais 

armadilhas”. 

 Para Álvaro Guimarães, do Diário Popular de Pelotas, os únicos exemplos de 
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jornalismo investigativo no Estado vêm do Grupo RBS: “A Zero Hora, tem uma bela 

trajetória nesse sentido. Reportagens clássicas e, no meu entender históricas, como a das 

Índias Prostitutas, de Nilson Mariano e Carlos Wagner, e País Bandido, também do Carlos 

Wagner, são os mais belos exemplos disso. A RBS TV e a Rádio Gaúcha também ensaiam 

iniciativas do tipo, como a Farra dos Vereadores, do Giovani Grizzotti, que merecem 

respeito. Fora disso, não há mais nada. O Diário Gaúcho desde sua implantação também 

investe neste segmento e tem feito belas matérias, como uma sobre a venda de carteiras de 

identidade no centro de Porto Alegre, assinada por Diego Figueira, ou sobre a compra de 

ossos humanos em um cemitério da Capital, realizada por Diego Figueira e Aline Custódio, 

publicada recentemente em Zero Hora” 

 Marcelo Ermel, que trabalha na Zero Hora, identifica com clareza a prática do 

jornalismo investigativo no jornal: “Creio que ele se dá com mais intensidade nos veículos da 

RBS, como rádio Gaúcha, RBS TV e Zero Hora. Há bons profissionais nessa área (Cid 

Martins, Carlos Wagner, Humberto Trezzi, Giovani Grizzotti, Carlos Etchichury, Adriana 

Irion etc.) Mas ele está voltado para outras áreas também, como o Esporte, Política e Geral, 

basicamente. Vejo que há bons trabalhos se fizermos um balanço anual. É o caso da farra dos 

vereadores, da máfia das torcidas, das fraudes ao SUS, dos desfalques em órgãos legislativos 

e executivos, entre outros”. 

 Daniel Corrêa, do jornal Pioneiro, também exemplifica a atuação de Giovani 

Grizzotti: “O grande exemplo - e que tem dado certo, diga-se de passagem - é a participação 

do repórter multimídia da RBS Giovani Grizotti. Suas denúncias têm se tornado exemplo de 

jornalismo investigativo e também têm ganhado espaço na mídia nacional. Além disso, as 

reportagens têm sido muito bem aproveitadas por outros veículos da RBS, como televisão e 

jornal. Outras reportagens investigativas têm alcançado abrangência, como uma recente feita 

por Zero Hora. A equipe do jornal mostrou que brasileiros - principalmente gaúchos - vinham 

sendo sistematicamente extorquidos em território argentino por policiais rodoviários daquele 

país. As denúncias embasaram uma completa reformulação da polícia local, além da demissão 

de patrulheiros corruptos”. 



2 UMA REFLEXÃO À LUZ DAS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 

 

 Um jornalista, além da bagagem cultural, traz consigo, na hora da escolha da notícia, 

um conjunto de valores que incluem critérios tanto profissionais quanto organizacionais. São 

eles: velocidade, eficiência e produção de notícias. Esses critérios organizacionais, que estão 

ligados à função do gatekeeper, também fazem parte do estudo que aborda a produção de 

notícias, conhecido como newsmaking (WOLF, 2002 apud SEQUEIRA, 2005).  

 A fundamentação teórica do newsmaking leva em consideração os critérios de 

noticiabilidade e os valores notícia adotados. Os valores notícia são critérios adotados pelo 

repórter para identificar a informação que pode virar notícia ou não. Eles estão presentes no 

processo de seleção da informação até a produção da notícia. Considerando a importância 

desses critérios, Wolf estabelece uma distinção entre o que entende por valores notícia de 

seleção e de construção.  

 Os valores notícia de seleção referem-se aos critérios adotados para selecionar o 

acontecimento que será notícia. Estão divididos em dois sub-grupos: critérios substantivos, 

que são referentes à avaliação direta do acontecimento em termos de importância ou interesse, 

e critérios contextuais, que nada mais são que o contexto de produção das notícias. Os valores 

de seleção referentes aos critérios substantivos são: a notoriedade, a proximidade, a 

relevância, a novidade, o tempo, a notabilidade, o inesperado e o conflito. A notoriedade diz 

respeito ao personagem principal de fato, o nome e a posição da pessoa em questão, são 

critérios de seleção. A proximidade refere-se não só a localização geográfica como também a 

termos culturais. A relevância é um valor notícia que enfatiza o compromisso dos repórteres 

de informar a sociedade os acontecimentos importantes, porque eles têm influência em suas 

vidas. A novidade, como o próprio nome, o inusitado, o novo. O tempo faz alusão não só a 

atualidade como ao fato de resgatar situações que tenham acontecido em determinadas datas, 

todos os anos. Uma espécie de memória de um fato importante. A notabilidade é a qualidade 

de ser tangível, visível. Ou seja, a característica do campo jornalístico em trabalhar os 

acontecimentos e não as problemáticas. O inesperado é um fato que surpreendente a 

comunidade jornalística. O conflito pode ser tanto a violência física quanto a verbal, questão 

que ligam a dois outros critérios de seleção na mesma linha, a infração e o escândalo. 

 Os valores de seleção ligados aos critérios contextuais, que dizem respeito ao processo 

de construção das notícias, são: disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência e o 

chamado dia noticioso. A disponibilidade é a facilidade de acesso para a realização da 
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cobertura, o equilíbrio é o fato de não publicar excessivamente algo que já está na mídia. A 

visualidade refere-se à disponibilidade de elementos como a fotografia e vídeo. A 

concorrência nada mais é do que a preocupação com o chamado “furo” de reportagem, isto é, 

publicar primeiro ou publicar o que a concorrência não publicou. E finalmente, o dia 

noticioso, que são chamados assim por serem dias em que não existem notícias potencias, 

então acontecimentos sem tanta relevância entram em pauta e viram notícia por um dia. 

 São valores notícia de construção a simplificação, a amplificação, a relevância, a 

personalização, a dramatização e a consonância. A simplificação é a construção da notícia 

com uma linguagem simples, para que o leitor possa entender, reduzindo a natureza 

polissêmica do acontecimento. A amplificação diz respeito à amplitude do fato, ou seja, 

quanto maior ele for maior a chance de ser notícia. A relevância tem significado semelhante, 

quanto mais sentido é dado ao acontecimento, maior a possibilidade da notícia ser notada pelo 

leitor. A personalização significa valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento, acentuar 

o fator pessoa. Por dramatização entende-se o reforço do aspecto emocional, a natureza 

conflitual. E, por fim, a consonância, como sublinhado por Galtung e Ruge, quanto mais a 

notícia insere o acontecimento numa narrativa, maior a possibilidade da notícia ser notada. A 

interpretação do fato dentro de um contexto conhecido facilita a compreensão e corresponde 

as expectativas do leitor (TRAQUINA, 2004). 

 Dentro do processo de produção da informação jornalística existe uma teoria que se 

baseia no conceito de seleção, a Teoria do Gatekeeper. (TRAQUINA, 2004). Pelo princípio 

dessa teoria, os jornalistas funcionam como uma espécie de filtros no processo de escolha da 

informação. Eles decidem o que deve ou não se transformar em notícia. Segundo Pena, 

“diante de um grande número de acontecimentos, só viram notícia aqueles que passam por 

uma cancela ou portão (gate em inglês). E quem decide isso é uma espécie de porteiro ou 

selecionador (o gatekeeper), que é o próprio jornalista” (PENA, 2006).  

 Os critérios profissionais ligados às rotinas de produção da notícia e à eficiência e 

velocidade, são os fatores de maior influência na decisão do gatekeeper (PENA, 2006). No 

campo do jornalismo, as chamadas rotinas produtivas podem ser consideradas como respostas 

práticas às necessidades das organizações noticiosas e dos jornalistas. Elas asseguram ao 

jornalista um fluxo constante de informações e uma transformação rápida do fato em notícia. 

 
Rotinas são os processos convencionalizados e algo mecanicista de produção de 
alguma coisa que, sem excluir que determinadas pessoas tenham rotinas próprias ou 
que a cultura e o meio social afetem essa produção, me parecem obedecerem 
essencialmente a fatores socioorganizacionais (SOUZA, 2005, p. 48). 



 28

 Esses mecanismos rotineiros diferem de um órgão de comunicação a outro e são, 

freqüentemente, corrigidos. São eles que confirmam que o trabalho jornalístico não se baseia 

somente na sua capacidade intuitiva, ou no chamado “faro” jornalístico, e, sim, em 

procedimentos rotineiros de fabricação de informação. 

 Segundo o pensamento de Souza, a maior parte do trabalho jornalístico não é baseada 

em uma capacidade intuitiva e, sim, em procedimentos rotineiros na fabricação de informação 

atual. O jornalista Felipe Pena considera que, diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, 

as empresas jornalísticas precisam colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, 

estabelecem determinadas práticas unificadas na produção de notícias (PENA, 2006). 

 A socióloga Gaye Tuchman acredita que o processo de produção da notícia é 

planejado conforme uma rotina industrial. Assim, mesmo que o jornalista seja parte ativa no 

processo não há uma autonomia profissional em sua prática, e sim uma submissão a um 

planejamento produtivo. Dessa forma, as normas ocupacionais têm maior importância que as 

preferências pessoais no processo de seleção da notícia, o que evita que haja uma intenção 

manipuladora do jornalista (TUCHMAN apud PENA, 2006, p. 129). 

 A própria divisão de tarefas é outra rotina dentro dos jornais. A organização através de 

funções específicas como editor, pauteiro, repórter e a divisão de editorias funcionam 

interligadas e agilizam o trabalho. Conforme Souza: 

 
A divisão do trabalho surge, assim, como uma forma de assegurar que o fabrico do 
produto se realiza, bastando, para tal, assegurar o fornecimento regular de matéria-
prima informativa, isto é, o seu referente discursivo, o acontecimento em bruto 
(SOUZA, 2002, p. 50). 

 

 Os meios de comunicação descrevem a realidade e apresentam ao público sobre o que 

é necessário ter uma opinião e discutir. É através da seleção do que é notícia que a imprensa 

tem o poder de dizer aos seus receptores sobre o que devem pensar, esse estudo se refere aos 

conhecimentos absorvidos através dos mass media. Pela hipótese do agendamento, os mass 

mídia, sejam eles, rádio, TV ou jornais, ao divulgarem as notícias, interferem diretamente em 

nossas relações sociais.  

 Segundo Pena (2006, p. 142): 

 
A teoria do agendamento defende a idéia de que os consumidores de notícias tendem 
a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa, 
sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas conversas. Ou seja, a 
mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos. 
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 A hipótese da agenda-setting ressalta a diferença entre a quantidade de informações e 

interpretações da realidade social apresentada pela mídia e as experiências pessoais vividas 

pelos receptores. Para Macclure (1976, p. 26), “a informação escrita fornece aos leitores uma 

indicação de importância sólida, constante e visível”.  

 O destinatário não é capaz de controlar a precisão da representação da realidade social. 

A mídia é o principal elo entre o que acontece no mundo e a representação das imagens desses 

acontecimentos na nossa mente, funcionando como uma modeladora de conhecimento. 

(PENA, 2006, p. 142). 

 Por esta teoria então, entendemos que a mídia não só retrata a realidade como 

influencia na interpretação do público de acordo com o modo como a constrói. As pessoas 

entendem a realidade através do que é publicado, pelas versões que são representadas pelos 

meios de comunicação.  



3 A FUNÇÃO SOCIAL DA INVESTIGAÇÃO 

 

 A informação é um instrumento que proporciona o exercício da cidadania. Servir à 

comunidade tem que ser um dos princípios éticos do jornalista investigativo. Assim sendo, a 

imprensa tem o papel de dar a visibilidade dos acontecimentos à população, colaborando para 

o exercício da democracia. 

 Para o jornalista Felipe Pena, “esse deve ser o grande benefício do jornalismo 

investigativo: promover questionamentos e debates sobre as conseqüências das matérias 

produzidas e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento da democracia” (PENA, 2006, p. 201). 

 Os meios jornalísticos contribuíram para a ocorrência de várias modificações sociais, 

sejam elas de cunho político ou econômico. Um exemplo desta afirmação é o recente caso dos 

escândalos de corrupção no atual governo. Neste caso, a mídia não só denuncia como mantêm 

o público informado sobre o decorrer das investigações, o que, de certa forma, pressiona a 

polícia e o poder público para que tomem providências pertinentes. É a comunidade tornando-

se testemunha dos acontecimentos que afetam a sociedade. 

 Para o jornalista Jorge Pedro Souza, os meios de comunicação participam de toda a 

estrutura da comunidade.  

 “[...] os meios jornalísticos tomam parte da estrutura política dessa sociedade tanto 

quanto tomam parte da estrutura social, econômica, histórica e cultural da comunidade em que 

se inserem e na qual se desenvolveram” (SOUZA, 2002, p. 122). 

 O ambiente social e cultural têm influência no processo de seleção e produção da 

informação, as notícias transportam os enquadramentos em que foram produzidas. Neste 

contexto, uma boa reportagem é aquela que apresenta ao menos duas perspectivas com 

objetividade, imparcialidade e ética. O olhar do jornalista deve estar atento a tudo o que 

pareça relevante e irrelevante para a informação. Bourdieu apud Traquina (2005, p. 77) 

afirma: “Os jornalistas têm os seus óculos particulares através dos quais vêem certas coisas e 

não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas que vêem”.  

 Sequeira alerta para a questão de que a reportagem surge quando menos se espera: 

 
Uma nova reportagem pode nascer a qualquer momento, oriunda de um fato que lhe 
chame atenção, de um personagem forte, ou ainda, da vontade de denunciar uma 
injustiça ligada a qualquer área – policial, política, econômica – que esta sendo 
escondida da população brasileira (SEQUEIRA, 2005, p. 115). 
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 O compromisso do jornalismo investigativo é com a verdade, lutando pela divulgação 

das informações no setor público. Na visão de Sequeira: “o jornalismo investigativo tem 

como função desvendar as causas, as origens de um acontecimento, sem nunca ficar limitado 

ao factual” (SEQUEIRA, 2005, p. 112). A imprensa não deve exercer o papel da investigação 

policial, ela deve sim, prestar serviço à comunidade, denunciando o que não está funcionando, 

ou o que está violando a lei. 

 Dines (1986, p. 92) salienta a importância da responsabilidade na hora de denunciar: 

 
O jornalismo investigativo não é apenas jornalismo de sensações ou 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 
de sua ocorrência. Ao praticá-lo, necessariamente, não se obriga a postura de 
denúncia. Ele pode comportar uma atitude grave, estudiosa e, sobretudo, 
responsável. 

 

 Para Pena, nos últimos anos, uma onda de denuncismo tomou conta da imprensa em 

todo mundo. Na busca incessante pelo furo, repórteres antecipam-se ao trabalho do judiciário 

e acabam produzindo julgamentos públicos. Para o autor, isso não é jornalismo investigativo 

(PENA, 2006). 

 Santoro acrescenta que a sociedade acredita que a imprensa deve assumir um papel de 

órgão fiscalizador. Na realidade, a função dos jornalistas é denunciar e comprovar. 

 
Em algunas circunstâncias, em los paises de América Latina la sociedad civil 
empujo a la prensa a ocupar el rol de fiscal de la corrupción. Pero los periodistas 
tenemos em realidad um papel claro y distinto: volver visibles hechos comprobables. 
Imputar a personas la comisión de delitos no es asunto nuestro (SANTORO, 2004, 
p. 126). 

 

 Este gênero só pode existir num contexto de liberdade, portanto, não existe jornalismo 

investigativo sem democracia. Ser um jornalista investigativo é desempenhar com 

imparcialidade a função, sem a preocupação de agradar grupos. Souza considera que a 

obrigação do jornalista é com os leitores, por isso temos que oferecer a maior quantidade 

possível de dados e pelo menos uma fonte, para que eles possam saber de que setor provém o 

que publicamos, mostrando sempre todas as versões existentes, com total imparcialidade 

(SOUZA, 2002, p. 45). 

 Segundo Santoro, um problema central da prática é encontrar um modo de exercer esta 

função de uma espécie de guardião da democracia somando-se as tradições estabelecidas pela 

doutrina da responsabilidade social da imprensa: informar, formar, e entreter (SANTORO, 
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2004). É importante sempre ouvir todos os lados da questão, inclusive da pessoa investigada, 

precisamos dar espaço em nosso veículo para que o investigado apresente sua versão, mesmo 

que saibamos que suas informações sejam inverossímeis. Ele justifica: 

 
La justicia no solo puede ser uma fuente, sino también uma aliada para conseguir 
información-siempre com la debida distancia intercambiando datos com el juez o el 
fiscal. También puede convertirse em el terreno donde el investigado intentará llevar 
al periodista para frenar su investigación o silenciarlo (SANTORO, 2004, p. 272). 

 

 É preciso muito cuidado antes de divulgar um caso. O exemplo mais eloqüente de 

engano no jornalismo investigativo é o da Escola Base, um acontecimento triste que marcou a 

história do jornalismo. Em 28 de março de 1994, Lúcia Eiko Tanoi e Cléa Parente, mães de 

crianças de quatro e cinco anos, registraram queixa na delegacia do bairro Cambucci, 

alegando que seus filhos estavam sendo molestados sexualmente na escola e talvez até mesmo 

levados para orgias em motel, onde seriam filmados e fotografados. Edélcio Lemos, delegado, 

e grande parte da mídia acataram a denúncia das mães como fato comprovado, o que ao final 

do inquérito provou-se o contrário: os réus eram inocentes. O que aconteceu com as vítimas 

do caso Escola Base foi uma espécie de assassinato social, eles perderam a paz isolando-se da 

comunidade.10 

 Nesse episódio, a mídia espetacularizou o acontecimento, que se originou de uma 

denúncia que não foi bem apurada pelos órgãos responsáveis. Manchetes e notícias 

sensacionalistas alarmaram e chocaram a população. A partir de então, polícia, imprensa e 

comunidade julgaram e condenaram os envolvidos que acabaram provando ser inocentes, mas 

que tiveram suas vidas destruídas.  

 Muitos jornalistas investigativos colecionam processos, mais uma característica que os 

diferencia dos colegas de outras especialidades, que não enfrentam riscos legais 

constantemente. Isto ocorre porque este tipo de jornalismo não se sustenta somente por 

declarações, é preciso apresentar documentos e utilizar estratégias que comprovem as 

denúncias publicadas. 

 Para Francisco José Karam, os fins justificam os meios quando o assunto é de 

interesse público, afinal, utilizar disfarces ou câmeras ocultas, pode significar a revelação de 

torturas e maus-tratos em presídios ou hospitais como também pode desvendar torturas de um 

regime militar. Segundo Karam, nestes casos, os métodos chamados ilícitos, acabam por 

tornarem-se lícitos. Ainda seguindo essa linha de pensamento, Karam acredita que a 

                                                
10 Informações do site http://www.igutemberg.org/esbase12.html, acessado em 05 de novembro de 2007. 
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consciência do profissional deve levar em conta a dimensão pública de sua atividade, com as 

conseqüências sociais, responsabilidades e compromisso com a verdade que exige (KARAM, 

1997). 

 É o próprio jornalista quem avalia e decide se deve ou não utilizar esses métodos. O 

modo de agir diante das diversas estratégias existentes para a realização de uma investigação 

é mais uma questão de consciência do profissional do que uma imposição do veículo no qual 

trabalha. Ele deve analisar aspectos como a relevância da investigação, o interesse público e a 

repercussão do assunto, para que seus métodos de certa forma se justifiquem. Sem estas 

precauções, a credibilidade do jornalista com o seu leitor está comprometida, ou seja, é 

preciso que o público encontre indícios da importância da utilização de métodos 

questionáveis, ou então a revelação feita na reportagem corre risco.  

 Sequeira concorda que o jornalista deve se certificar da importância social de sua 

investigação antes de lançar mão de estratégias próprias. 

 
É nessa hora que os profissionais são obrigados a utilizar estratégias que às vezes 
arranham o código de ética dos profissionais, como a infiltração em locais onde os 
fatos estão acontecendo e o uso de identidade falsa e gravações ocultas em busca de 
provas documentais. A prova documental, além de enriquecer e dar credibilidade aos 
fatos, evita que o repórter, durante a investigação, deixe alguma brecha que possa 
representar um processo judicial para o veículo (SEQUEIRA, 2005, p. 187). 

 

 A avalanche de notícias e denúncias têm colocado em discussão a questão dos limites 

entre a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a privacidade dos cidadãos. Para 

Michael Kunczik, o objetivo para a criação de códigos e regulamentos é transformar o 

jornalismo em uma profissão mais independente do controle legal. Ele acredita que se a 

reportagem atender aos princípios éticos, os indivíduos e os grupos que são objeto da 

reportagem não poderão exercer nenhuma pressão sobre os jornalistas (KUNCZIK, 2002). 

 Pena cita exemplos de reportagens que prestaram um serviço público ao país, como o 

caso dos policiais que espancavam cidadãos na Favela Naval, em Diadema, São Paulo. As 

cenas que foram usadas na denúncia foram gravadas por um cinegrafista amador. Também o 

caso da clínica Genoveva, no Rio de Janeiro, onde existiam velhinhos maltratados pelos 

administradores do local, que recebiam dinheiro público. Nesse caso, um repórter gravou 

imagens utilizando uma câmera escondida, levando o caso ao conhecimento público.  

 Na opinião de Pena, como os resultados dessas reportagens contribuíram para o 

aperfeiçoamento da democracia, os limites éticos foram muito pouco discutidos. Mas 

precisam ser. O jornalismo investigativo é uma das formas mais eficazes que a imprensa tem 
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para se aproximar da cidadania. Se for exercido com responsabilidade, pode ser mais do que 

uma prática profissional: pode ser um instrumento cívico (PENA, 2006, p. 204).  

 Portanto, ainda que a Lei nº 5.250 de 09 de fevereiro de 1967, conhecida como a Lei 

de Imprensa, estabeleça em seu artigo 1º que “é livre a manifestação do pensamento e a 

procura, o recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio e sem 

dependência de censura respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”, 

é preciso que o profissional tome cuidados quanto às imputações jurídicas que pode sofrer. 

 Na busca pela ética e a responsabilidade dentro da profissão, foi criado em 1987, o 

código de Ética dos Jornalistas, composto por 27 artigos, aos quais deve subordina-se a 

atuação profissional. Dentre os artigos existentes, vale ressaltar os que mais se aplicam e que 

devem ser observados com maior freqüência pelos profissionais que praticam o jornalismo 

investigativo: 

 Artigo nono íten G: “É dever do jornalista: respeitar o direito a privacidade do 

cidadão”, Artigo sétimo: “O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos 

fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta 

divulgação”, Artigo nono, deveres do jornalista, íten F: “o jornalista deve: combater e 

denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de 

controlar a informação” Artigo 11: “o jornalista é responsável por toda a informação que 

divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros”; Artigo oitavo: “sempre 

que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará origem e identidade de suas 

fontes de informação”, Artigo 15: “o jornalista deve permitir o direito de resposta às pessoas 

envolvidas ou mencionadas em sua matéria, quando ficar demonstrada a existência de 

equívocos ou incorreções.”  

 O jornalista Leandro Fortes comenta o Código de Ética do Jornalismo Brasileiro: 

 
É um texto em formato burocrático, sem charme ou beleza de estilo, com jeitão de 
lei, enumerado a partir de artigos, incisos e parágrafos (...) No mais, trata-se de um 
código carregado de obveidades e circunlóquios sobre o que supostamente pode ou 
não pode um jornalista fazer, além dos tramites e punições a ele reservado no caso 
da quebra de algumas regras. Não lembro de nenhum só caso que foi apreciado, 
tramitado e punido a partir desse código (FORTES, 2005, p. 23). 

 

 Na realidade, estas leis e artigos foram criados, para que os jornalistas exerçam sua 

profissão, auxiliando a sociedade, mas trabalhando em suas funções, sem inverter papéis. Ou 

seja, exercer a função de informar não interferindo na função da polícia, ou do Estado, de 

julgar e condenar pessoas. 
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 Vale salientar, para o conhecimento do leitor, que desde 04 de agosto de 2007, 

conforme a Federação Nacional dos Jornalistas, temos um novo texto no Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, praticamente com o mesmo conteúdo, embora com uma linguagem 

mais coesa e clara. 



4 DOIS CASOS EM ANÁLISE 

 

 Neste capítulo são analisadas as matérias sobre os casos Alex Sandro de Mello, e 

Juliana Rodrigues da Cruz. O material foi produzido nas editorias de polícia dos jornais A 

Razão e Diário de Santa Maria, o período avaliado compreende os meses de janeiro a junho 

de 2007. Os critérios adotados para a descrição são: gênero, tamanho, quantidade de fotos e 

quantidade de matérias complementares e ilustrações. Os critérios adotados para a análise são: 

a identificação das fontes, as estratégias discursivas, os valores notícia utilizados para seleção 

e construção da notícia e as rotinas produtivas dos jornais, análise do material produzido nas 

reportagens e também nas matérias complementares.  

 Optamos pelos jornais A Razão e Diário de Santa Maria, por serem veículos impressos 

de circulação diária. A escolha por trabalhar com casos pré-determinados deu-se pela 

necessidade de observar reportagens que tivessem um seguimento, ou seja, uma cobertura 

mais ampla que possibilitasse a abrangência desta análise. 

 
4.1 OS VEÍCULOS IMPRESSOS 

 

 O jornal A Razão foi fundado em 09 de outubro de 1934, pelo jornalista Clarimundo 

Flores. Pertenceu também à cadeia dos Diários e Emissoras Associados, de propriedade de 

Assis Chateaubriand. No início da década de 80, o jornal foi adquirido por Luizinho e Maria 

Zaira De Grandi, quando foi constituída a Empresa jornalística De Grandi Ltda. A Razão 

atinge mais de 40 municípios da região central e fronteira oeste do Rio Grande do Sul e chega 

a uma tiragem de 18.000 mil exemplares nos fins de semana. Com 70 anos de história, é um 

dos jornais mais antigos do interior do Estado, intitula-se comunitário, defendendo assuntos 

de interesse da comunidade e da região, abordando temas do contexto social, conforme site de 

apresentação.11 

 Já o Diário de Santa Maria é um jornal do grupo RBS, criado em 19 de junho de 

2002. Sua circulação hoje abrange 34 municípios da região central do Estado. O jornal é em 

formato tablóide, possui tiragem de 15.000 exemplares. Com um projeto gráfico reformulado 

utilizando-se de muitas cores em suas páginas e elementos visuais como boxes explicativos e 

infográficos com informações complementares ao leitor, o Diário de Santa Maria apresenta 

uma nova proposta de diagramação em suas páginas. 

                                                
11 Informações do site do jornal, http://www.arazao.com.br/expediente.php. Acessado em 10 de outubro de 
2007. 
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4.2 CASO ALEX SANDRO DE MELLO 

 

 O jovem Alex Sandro de Mello, 22 anos, morreu quatro dias após ser agredido por 

seguranças de uma boate na Avenida Presidente Vargas em Santa Maria, na madrugada do dia 

14 de janeiro de 2007.  

 As circunstâncias da morte do rapaz ainda é alvo das investigações da polícia. O caso 

obteve destaque na mídia local de 15 de janeiro até 15 de junho deste ano, conforme pode ser 

percebido nas tabelas a seguir. A esquematização, construída em ordem cronológica de 

publicação e por veículo, pretende propor a visualização do conjunto da cobertura realizada 

pelos jornais. 
 

Jornal A Razão 

 
* tamanho 
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Jornal Diário de Santa Maria 

 
* tamanho 
 

O caso Alex Sandro de Mello teve sua primeira publicação a respeito no jornal Diário 

de Santa Maria, em 15 de janeiro, com o título: “Jovem é espancado em saída de boate” 

(Diário de Santa Maria, 2007). Para observar a construção da matéria, levamos em 

consideração os valores notícia, que são critérios adotados pelo repórter para identificar a 

informação que pode vir a ser uma notícia ou não. Eles estão presentes desde o processo de 

seleção da notícia ate a produção. Quanto aos valores notícia de seleção, que são referentes 

aos critérios adotados na seleção do fato como notícia, observa-se na matéria a proximidade, 

que se refere ao episódio ter acontecido próximo ou exatamente na cidade em questão. A 
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relevância, por ser uma informação de importância à sociedade, o inesperado pela surpresa 

que o fato causa, e o conflito seguido de violência física. Os valores de seleção ligados aos 

critérios contextuais, ou seja, ao processo de construção da notícia, observamos a visualidade, 

confirmada através da utilização do elemento fotografia.  

 Dentre os valores notícia de construção da matéria, verifica-se a simplificação da 

linguagem, a relevância do fato e a personificação, ou seja, a valorização das pessoas 

envolvidas no acontecimento. A construção da notícia segue os padrões da pirâmide invertida, 

em que as principais informações são encontradas no lead da matéria e as demais seguem a 

ordem cronológica dos acontecimentos. As informações divulgadas seguem as versões das 

fontes institucionais, ou seja, as apresentadas pela polícia e pelos envolvidos diretamente no 

caso, como parentes da vítima, por exemplo. 

 Observa-se que existe uma preocupação em informar ao leitor sobre as tentativas de 

encontrar as fontes para um maior esclarecimento, o que demonstra respeito ao direito à 

informação e, ao mesmo tempo, divulga que determinadas partes envolvidas no caso não 

tiveram interesse em prestar esclarecimento. É uma matéria informativa notando-se a ausência 

dos procedimentos do jornalismo investigativo. 

 Na matéria do dia 16 de janeiro, “O desafio da hora é identificar os seguranças” 

(Diário de Santa Maria, 2007), usando como parâmetro os critérios analisados por Wolf, 

como critérios de seleção ligados aos critérios contextuais, isto é, que remetem ao processo de 

construção da notícia, verifica-se a disponibilidade, ou seja, a facilidade de acesso às 

informações, por meio das fontes oficiais, aquelas que têm o interesse na divulgação. A 

visualidade pode ser observada quando os repórteres trabalham utilizando elementos como 

boxes explicativos e fotografias.  

 O acompanhamento de matérias complementares e boxes explicativos demonstram a 

preocupação em apresentar informações adicionais ao leitor, buscando ampliar a visão e o 

campo de abordagem que um mesmo caso pode suscitar.  

 Neste caso, valores notícias de construção estão presentes a simplificação, isto é, 

matéria foi escrita com uma linguagem de fácil entendimento, não utilizando a nomenclatura 

jurídica e a tipificação penal que pudessem dificultar a compreensão do leitor. A 

personificação também é outro critério presente nas matérias, a valorização do fator pessoa, 

acentuando as pessoas envolvidas no acontecimento. 

 Seguindo a seleção de Wolf, quanto aos valores de seleção referentes aos critérios 

substantivos, observa-se que na notícia foram utilizados os critérios de proximidade, 

relevância, o inesperado, e o conflito. O fator morte é outro importante como critério de 
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seleção, a morte por si própria já se torna notícia. A construção da notícia segue os padrões do 

jornalismo factual, usando a montagem da pirâmide invertida. 

 Ao longo da cobertura, observa-se que a preferência por fontes oficiais é uma 

constante, ou seja, depoimentos de delegados e promotores são valorizados como a versão 

real do acontecimento, sem que haja uma averiguação aos diversos lados da questão. 

Conforme Pena, “a preferência pela opinião dos poderosos funciona, na verdade, como uma 

defesa para o jornalista. Ao colher um depoimento que legitima a informação, ele se esconde 

atrás da palavra do outro” (PENA, 2006, p. 154). 

 Partindo da premissa de que uma investigação jornalística procura divulgar 

informações que grupos de poder têm interesse em esconder (CLEOFE, 2005) não foi 

verificada nenhuma estratégia de apuração, como pesquisa documental ou investigação do 

caso por meio de pesquisas ou entrevistas pré-estruturadas com vítimas anteriores ou com o 

médico responsável pela liberação da vítima do hospital no dia do crime. As fontes utilizadas 

se limitaram as da investigação policial. 

 Nesta matéria divulgada sobre o caso, o nome da boate é preservado e os nomes dos 

acusados também. Existe um cuidado com os termos como por exemplo: “um dos agressores 

teria sido identificado e afastado pela empresa de segurança”. Nessa oração, a jornalista 

demonstra uma preocupação em não divulgar informações antes de uma confirmação dos 

fatos ou mesmo da investigação policial, um dos princípios que regem o discurso jornalístico, 

que pede a checagem da veracidade das informações, para que não haja um comprometimento 

futuro do próprio jornalista. 

 Nas matérias complementares, “Empresas devem ter cadastro na Brigada” e “O 

seguranças” (Diário de Santa Maria, 2007), a primeira é a repercussão do caso que faz com 

que haja uma preocupação da equipe de jornalistas em fornecer maiores informações ao leitor, 

buscando esclarecer como funciona a parte legal para o cadastramento das empresas de 

segurança. A matéria tem a função de explicar como é possível contratá-las e observar as 

exigências previstas em lei. Já a segunda é um box resumindo as principais dicas da Brigada 

Militar para quem pretende contratar uma empresa para trabalhar na segurança de um evento. 

 Na matéria do dia 18 de janeiro, intitulada “Morre vítima de espancamento” (Diário 

de Santa Maria, 2007), sobre os seus valores de seleção podemos destacar o tempo, devido ao 

prosseguimento do caso, o resgate do acontecimento, a volta no tempo para fazer um breve 

relato do ocorrido atualizando o caso para o leitor, também é utilizado como um critério de 

seleção. Os demais, relevância, proximidade, inesperado e conflito permanecem presentes na 

escolha da notícia.  
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 Quanto aos critérios contextuais, a disponibilidade mantém-se pela verificação da 

facilidade das informações. No processo de construção da notícia, podemos ressaltar a 

ampliação, isto é, o fato do acontecimento estar de certa forma se expandindo, dando 

continuidade à cobertura, o que proporciona maior chance de continuar a ser notícia. A 

relevância é um critério que se mantém e a personificação também, acentuando o fator pessoa.  

 A matéria dá prosseguimento às informações divulgadas sobre o caso, fazendo um 

resgate do que ocorreu e atualizando as informações. A linguagem se mantém coloquial, 

facilitando o entendimento do leitor. A estratégia da utilização do box trazendo a primeira 

edição que publicou informações sobre o caso salienta a questão do resgate ao leitor, 

buscando relembrar o acontecimento. 

 No dia 19 de janeiro, o jornal publica“Uma morte e muitas dúvidas” (Diário de Santa 

Maria, 2007), em que os valores de seleção da notícia permanecem as mesmas das edições 

anteriores, o processo de valores de construção limitam-se à amplificação do fato, à relevância 

e, vale salientar, à consonância, sublinhada por Galtung e Ruge, que diz que quanto mais a 

notícia insere o acontecimento numa narrativa, maior é a possibilidade da notícia ser notada. 

Ou seja, a interpretação do fato dentro de um contexto já conhecido pelo leitor facilita a 

compreensão.  

 As estratégias de apuração limitam-se a entrevistas e depoimentos de pessoas 

envolvidas no processo de investigação. O que vale ressaltar é o surgimento de uma hipótese, 

levantada pela polícia, que é o caso de uma possível negligência médica. Neste caso, a 

hipótese foi pouco aproveitada pela repórter, que somente usa uma declaração do médico 

plantonista. 

 Dentre as estratégias do jornalismo investigativo, poderiam ter sido apuradas 

testemunhas no local onde a vítima foi examinada, e também quando foi encaminhada ao 

Hospital Universitário. A utilização das mesmas fontes de apuração só mantém a notícia atual, 

acrescentando alguma nova informação. Pesquisas em documentos do pronto-atendimento, 

exames realizados na vítima, apuração de informações com enfermeiros e pessoas que possam 

falar sobre o quadro, inclusive médicos que não estivessem envolvidos com o caso, dariam 

um visão mais geral e tornariam a cobertura mais instigante ao leitor. 

 Na matéria, é divulgada a morte de Alex Sandro de Mello, e acrescentadas 

informações sobre o decorrer do caso. A linguagem coloquial facilita o entendimento do 

leitor. Caberia também utilizar a estratégia do box explicativo, muito bem trabalhada pela 

editoria, dando maiores detalhes ao leitor sobre como agir em casos de traumatismo craniano 

e que tipos de lesões podem causar. 
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 Dia 24 de janeiro, “Seguranças identificados” (Diário de Santa Maria, 2007), é o 

título da matéria no Diário de Santa Maria. Os valores de seleção utilizados ainda 

permanecem as questões da proximidade e a relevância. Os valores ligados aos critérios 

contextuais, no processo de construção, é a disponibilidade que é a facilidade de acesso para a 

realização da cobertura, e a visualidade, referindo-se a utilização de foto. 

 Dos valores notícia de construção da matéria, são utilizadas a simplificação da 

linguagem e permanece a relevância do caso pelo fato de existir uma investigação policial em 

andamento. Não são utilizadas estratégias específicas do jornalismo investigativo, as fontes 

são oficiais e observa-se que as informações são passadas de acordo com o parecer da polícia. 

 A matéria faz um relato narrativo sobre o dia das identificações aos seguranças 

suspeitos na 3º Delegacia de Polícia Civil. O discurso é simples e direto, e busca dar um 

parecer ao leitor quanto ao prosseguimento das investigações. 

 “Reconhecidos por outra vítima” (Diário de Santa Maria, 2007), foi a matéria 

publicada em 27 e 28 de janeiro. A notícia apresenta como valores de seleção a relevância do 

assunto na continuidade da cobertura do caso. Quanto aos critérios de seleção contextuais, 

segundo Wolf, o equilíbrio destaca-se pela forma como está sendo realizada a cobertura pelo 

veículo, isto é, não publicar excessivamente algo que já é destaque na mídia, apenas enfocar 

aspectos relevantes e novas abordagens. A construção permanece com base na simplificação 

da linguagem, e na amplificação, que insere o acontecimento numa amplitude que lhe dará 

sempre chance de render notícia. 

 Novamente são utilizadas como fonte somente as declarações da polícia, sem qualquer 

indício de uma conversa ou entrevistas com algum dos acusados ou mesmo com o oleiro, 

outra vítima que também se diz agredido pelos seguranças. A matéria fala a respeito de um 

outro caso de espancamento ocorrido na mesma boate supostamente pelos mesmos 

seguranças. O oleiro agredido reconheceu alguns dos suspeitos como os mesmos do caso Alex 

Sandro de Mello. A linguagem é coesa e clara, buscando situar o leitor do andamento do caso. 

 No dia 06 de fevereiro, na matéria “Agressão em frente a boate: outro suspeito”, 

(Diário de Santa Maria, 2007), observa-se que os valores notícia de seleção estão relacionados 

ao tempo, à atualização dos fatos para a notícia e à relevância dos dados acrescentados.  

 No contexto da produção, nota-se a disponibilidade, que seria o fácil acesso aos dados 

que contribuem para a realização da cobertura. No processo de construção da notícia, a 

amplificação é um dos critérios de fácil identificação, devido à abrangência do tema. As 

estratégias de investigação utilizadas mais uma vez se limitam às fontes policiais. 

Acreditamos que se as informações sobre as ameaças sofridas por um dos familiares da vítima 
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poderiam ter sido mais apuradas, intensificando a personificação, ou seja, valorizar as pessoas 

envolvidas no acontecimento. Informações como o número do telefone público de onde são 

feitas as ligações e a localização do mesmo também poderiam ter sido averiguadas pelo 

jornal. 

 O uso do termo “homicídio qualificado”, sem o esclarecimento do significado, 

dificulta a percepção do leitor. O texto resume-se a uma nota informativa adicionando novas 

informações sobre o andamento do caso. Existe um tópico que traz ao leitor a primeira 

matéria publicada sobre o caso, buscando relembrar o fato. Existe ainda uma ilustração da 

capa onde foi divulgada a primeira matéria, fazendo um resgate a memória do leitor para o 

início da cobertura. 

 Na matéria “MP denuncia cinco por morte de jovem”, (Diário de Santa Maria, 2007), 

em 22 de fevereiro, os valores notícia de seleção observados são: a relevância, a 

disponibilidade, o equilíbrio na divulgação de informações adicionais sem supervalorizar o 

assunto. Na página, a visualidade se destaca através das matérias complementares, que 

buscam trazer ao leitor informações adicionais apresentando uma estrutura de quadros 

explicativos e caricatura ilustrativa. 

 No aspecto da construção, a amplificação do tema também é apresentada por meio das 

matérias complementares, que dão informações sobre outros aspectos, mas encadeados ao 

mesmo assunto. Embora tenham sido realizadas matérias adicionais buscando um maior 

enfoque do assunto, não foram encontrados procedimentos do jornalismo investigativo. As 

fontes utilizadas continuaram sendo institucionais, e os dados apurados transmitidos através 

de descobertas e investigação da própria polícia.  

 A matéria “Anjos ou Demônios?” (Diário de Santa Maria, 2007), acrescenta dados e 

estatísticas dos registros de agressão feitos nas delegacias da cidade. A intenção é explicar os 

deveres e direitos dos seguranças ao público. Para tanto, é utilizado um quadro apresentando 

as diferenças entre as funções de vigilantes porteiros e seguranças de eventos, e ainda como e 

onde o leitor pode realizar uma denúncia. 

 Na matéria “Profissão irregular e falta de fiscalização” (Diário de Santa Maria, 

2007), são expostas as condições para a regularização da profissão de vigilante e a deficiência 

na fiscalização. Matérias complementares facilitam a compreensão e ampliam a visão do 

leitor. Às vezes, as informações adicionais contidas nelas tornam-se essenciais para direcionar 

melhor a leitura. 

 Em 23 de fevereiro, na matéria “Seguranças respondem na Justiça por crime” (Diário 

de Santa Maria, 2007), os valores notícia de seleção seguem a proximidade, a relevância do 
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caso. A visualidade é um critério constantemente utilizado, devido ao emprego de quadros 

explicativos que facilitam a visualização e o resgate de páginas do jornal com edições 

anteriores divulgando o caso.  

 Quanto aos critérios de construção textual, a simplificação da linguagem é o principal 

critério adotado na reportagem. A amplificação do fato permanece como valor notícia, 

partindo da hipótese que o fato cada vez mais ganha relevância na mídia. 

 O recurso do quadro trazendo a memória do crime, detalhando as matérias publicadas 

no jornal, recapitula o caso para o leitor, sendo que já se deu determinado tempo desde o 

crime. Elementos como trechos dos depoimentos dos advogados também enriquecem a 

matéria, transmitindo credibilidade ao que está sendo publicado. 

 Na matéria são citados os crimes pelos quais os acusados foram indiciados e 

explicados detalhadamente, o que caracteriza simplificação da linguagem, buscando atingir o 

público em geral. 

 “Seguranças negam ter participado do crime” (Diário de Santa Maria, 2007), foi 

publicada em 08 de março, e os valores notícia de seleção permanecem a proximidade, a 

relevância do caso. Quanto aos critérios de construção textual, a simplificação da linguagem, 

é o principal critério adotado na reportagem. A matéria tem um conteúdo informativo, 

buscando acrescentar novos dados ao caso e fazendo um resumo desde o início da cobertura 

do fato.  

 O uso do “box” com a edição anterior facilita a interpretação e serve para relembrar o 

andamento do acontecimento. A presença do jornalista na audiência contribui para a 

veracidade dos fatos e a clareza das informações, garantindo a legitimidade na cobertura do 

caso. 

 Em 15 de junho, a nota “Para testemunhas, jovem foi espancado” (Diário de Santa 

Maria, 2007), traz como valores notícia de seleção a relevância e a novidade nas informações, 

o que caracteriza a continuidade da cobertura do caso. Como valores notícia de construção, 

observam-se a amplificação, ou seja, quanto mais um acontecimento se amplia, se 

desenvolve, maiores são as chances de continuar a ser notícia. 

 A nota apresenta os resultados da audiência no Ministério Público, informando quanto 

aos presentes e às testemunhas ouvidas. Observa-se, que nesta edição, o assunto não foi tão 

supervalorizado como nas edições anteriores. Apesar de apresentar informações sobre a 

audiência, o repórter não enfatizou nenhum aspecto, mantendo o caráter informativo e 

salientando o valor notícia utilizado, a novidade. 

Seguindo a análise do caso Alex Sandro de Mello, passamos a descrição das matérias 
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produzidas e veiculadas no jornal A Razão, que deu início a sua cobertura em 15 de janeiro de 

2007, com a matéria “Jovens são agredidos em bar” (A Razão, 2007). Dentre os valores 

notícia de seleção, ou seja, para a escolha do fato como notícia, estão a proximidade, a 

relevância, e o conflito. Os valores de seleção contextuais, a disponibilidade, que se refere à 

facilidade em obter as informações. Os valores notícia de construção incluem a simplificação 

da linguagem e das expressões e a relevância do tema. 

 A estratégia de investigação utilizada resume-se a consultas as fontes oficiais. A 

matéria traz informações sobre o acontecimento, identificando o local onde aconteceu o fato, 

desde a foto, onde aparece a fachada do local, até mesmo no texto, onde aparece o nome da 

boate. Observa-se que a linguagem é coloquial e o texto foi construído na forma de pirâmide 

invertida.  

 Dando seguimento à cobertura, em 16 de janeiro, na matéria “Polícia já tem os nomes 

de acusados de agressão” (A Razão, 2007) identificam-se como valores notícia de seleção a 

proximidade do local do crime, no caso, a própria cidade, a relevância do fato e o conflito. 

 Dentre os valores de seleção, critérios contextuais estão a disponibilidade das 

informações e a visualidade, observada através da utilização das fotos. Os valores notícia de 

construção observados são a simplificação da linguagem, a amplificação da cobertura do 

acontecimento e a relevância do tema. 

 O texto confunde o leitor quando fala que a agressão ocorreu dentro da boate e mais 

tarde retorna ao assunto identificando a agressão como em frente ao canteiro da Avenida 

Presidente Vargas. A linguagem é coloquial de fácil entendimento e não são utilizados termos 

jurídicos que dificultem a interpretação. 

 O subtítulo identifica a principal fonte da matéria, Vagner Messa, como amigo da 

vítima, Alex Sandro de Melo Messa, sendo que, na verdade, são irmãos, dado que o leitor 

pode confirmar ao longo da cobertura.  

 Em 18 de janeiro, o título ”Morre jovem agredido em saída de danceteria” (A Razão, 

2007) é publicado. Observam-se como valores notícia de seleção ainda a relevância do 

acontecimento. Os valores notícia de seleção, critérios contextuais encontrados são, a 

disponibilidade das informações e a questão da visualidade, pela utilização de fotos. Os 

valores notícia de construção permanecem: a simplificação da linguagem e a relevância do 

assunto. 

 Na matéria, são acrescentadas novas informações sobre o caso e feito um resumo 

resgatando dados desde o início da cobertura, visando a situar o leitor. Observa-se que, quanto 

à escolha das fontes, só foram ouvidas e reconhecidas as fontes oficiais. 



 46

 A nota complementar “Mais vítimas continuam registrando queixas na delegacia” (A 

Razão, 2007) cita mais casos de vítimas de agressão na boate Ponto de Partida que estão 

prestando queixa na delegacia e assistidas pelo delegado Carlos Alberto Gonçalves. A matéria 

informa que existem mais casos de agressão, o que alerta a população para o fato de que o 

caso de Alex Sandro de Melo não ter sido um caso isolado, e sim mais um, agravando esta 

problemática. 

 “Ontem, as vítimas deram o troco” (A Razão, 2007) é a matéria de 24 de janeiro, que 

traz como valores notícia de seleção a notabilidade, relevância, novidade. A notabilidade e a 

novidade são observadas quando há divulgação de novas informações sobre o caso.  

 Os valores notícia de seleção, critérios contextuais, encontrados são: a disponibilidade 

das informações e a visualidade. Permanecem como valores notícia de construção a 

simplificação da linguagem, a relevância e a amplificação na cobertura do acontecimento. 

 A matéria informa como aconteceu a sessão de reconhecimento dos suspeitos das 

agressões que causaram a morte de Alex Sandro de Mello. Na mesma tarde, também foi feito 

reconhecimento de vítimas de um assalto, o que fez com que o jornalista relacionasse os dois 

casos numa só matéria. A narração foi feita de uma forma clara e objetiva, em relação às 

fontes, observa-se que mais uma vez foram ouvidas somente as fontes oficiais. 

 Em ”Nova sessão de reconhecimento” (A Razão, 2007) nota publicada em 26 de 

janeiro, identificam-se como valores notícia de seleção a relevância e a novidade, isto é, a 

matéria apresenta informações adicionais sobre o caso. Dentre os valores notícia de seleção, 

critérios contextuais encontram-s e a disponibilidade e o equilíbrio, ou seja, a publicação de 

uma nota divulgando as informações novas sobre o caso, sem supervalorizar ou dramatizar 

através de fotos ou de um maior espaço na página. A simplificação da linguagem a e 

personalização, enfatizando o valor pessoa, são os valores notícia de construção observados. 

 Essa nota informa que haverá nova sessão de reconhecimento dos seguranças 

envolvidos no caso André Heman Rodrigues, outra vítima de agressões na boate Ponto de 

Partida, que só prestou queixa a polícia após a morte de Alex Sandro de Melo. Também é 

feito um resgate do crime para que o leitor possa se situar caso desconheça o episódio. Quanto 

às fontes, novamente foram consultadas fontes oficiais. 

 Na edição dos dias 27 e 28 de janeiro, é publicada a matéria:”Mais três seguranças 

identificados” (A Razão, 2007). A notabilidade do caso e sua relevância foram os valores 

notícia de seleção observados ao longo do acompanhamento da matéria. Quanto aos valores 

notícia de seleção, critérios contextuais ainda a disponibilidade e a visualidade. Dentre os 

valores notícia de construção também a disponibilidade e a personalização, continuando a 
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destacar ao valor pessoa. 

 A matéria acrescenta dados sobre a investigação dos seguranças suspeitos da agressão 

a André Heman Rodrigues, outra vítima que denuncia, e Alex Sandro de Melo. O 

acompanhamento do jornalista, durante o período de identificação dos seguranças, mantém o 

leitor informado sobre o prosseguimento do caso. As fontes consultadas permanecem as 

oficiais. 

 Na matéria ”Negada a preventiva a acusados de agressões” (A Razão, 2007) 

publicada em 31 de janeiro, os valores notícia de seleção são a relevância, o tempo do 

acompanhamento do caso e a sua constante notabilidade. Os valores notícia de seleção 

critérios contextuais permanecem a disponibilidade, no alcance das informações e a 

visualidade. 

 Dentre os valores notícia de construção observa-se a amplificação do caso e, 

consequentemente da cobertura. Na matéria, o leitor é informado do posicionamento jurídico 

dos casos, o andamento do inquérito e a situação dos acusados. A linguagem coloquial, sem 

termos jurídicos, facilita o entendimento do público. Quanto às fontes, observam-se apenas as 

oficiais. 

 “Surge nova testemunha no caso dos seguranças” (A Razão, 2007) publicada em 02 

de fevereiro, a relevância e o inesperado, pelo fato de ser descoberta mais uma testemunha no 

caso, são os valores notícia de seleção encontrados. Quanto aos critérios contextuais, a 

disponibilidade das informações e a visualidade com a utilização de fotos ilustrativas 

permanecem. Dentre os valores notícia de construção a amplificação da cobertura e sua 

relevância à comunidade. 

 As fontes observadas durante a construção da matéria podem ser categorizadas como 

fontes oficiais. A matéria faz um relato das novidades nos casos de agressão, aponta mais um 

segurança envolvido nos crimes na boate Ponto de Partida, conforme o depoimento do 

delegado responsável pelo caso. Mais uma vez, a linguagem coloquial facilita a compreensão 

do leitor. 

 Em 03 e 04 de março, a matéria “Mais um segurança no rolo” (A Razão, 2007) segue 

como valores notícia de seleção a questão da relevância e como valores de seleção critérios 

contextuais a disponibilidade seguida da visualidade. Quanto aos valores de construção, a 

amplificação da divulgação do caso é um valor notícia constante ao longo da cobertura. 

 O surgimento de uma nova testemunha confirma o envolvimento de mais um 

segurança no caso das agressões, conforme publicado na edição anterior. A matéria narra a 

notícia anterior acrescentando somente a confirmação do novo suspeito. As demais 



 48

informações seguem exatamente a ordem cronológica dos dados publicados na mataria do dia 

02 de fevereiro. As informações divulgadas foram apresentadas pelas fontes oficiais. 

 Em “Novo suspeito no caso da boate” (A Razão, 2007) nota publicada em 05 de 

fevereiro, são observados como valores notícia de seleção, ainda, a relevância do assunto e o 

fator tempo, quando há um resgate das informações publicadas desde o início da cobertura. 

Valor notícia de seleção critério contextual permanece a disponibilidade das informações. 

Como valores notícia de construção a simplificação e clareza da linguagem. 

 A nota segue o mesmo padrão das duas anteriores. As informações são praticamente as 

mesmas, exceto pela nova convocação dos seguranças suspeitos pelo delegado Carlos Alberto 

Gonçalves, para uma nova sessão de identificação. 

 Em “Delegado remete hoje inquérito sobre caso dos seguranças” (A Razão, 2007) 

também nota publicada em 08 de fevereiro, identificam-se como valores notícia de seleção a 

relevância do tema e o tempo. Quanto aos valores notícia de seleção critérios contextuais 

encontramos a disponibilidade no acesso às informações. Já nos valores notícia de construção, 

a simplificação da linguagem e relevância do tema, continuam destacando-se. 

 A matéria informa que o inquérito está pronto para ser remetido à Justiça, conforme 

informações do delegado da 3º Delegacia de Polícia, Carlos Alberto Gonçalves, indiciando 

cinco seguranças por homicídio duplamente qualificado. A clareza da linguagem utilizada fica 

comprometida quando o repórter não esclarece o que significa o termo “homicídio 

duplamente qualificado”. O leitor não consegue discernir de que crimes se tratam. 

 “Cinco indiciados no caso dos seguranças” (A Razão, 2007) matéria publicada em 13 

de fevereiro, traz como valores notícia de seleção a relevância do tema e o aspecto tempo, 

fazendo alusão ao fato de resgatar situações que tenham acontecido já há algum tempo. 

 Os valores notícia de seleção critérios contextuais, a disponibilidade no acesso as 

informações, e os valores notícia de construção, a simplificação da linguagem e a relevância 

do acontecimento. A matéria comunica a conclusão do inquérito pela polícia que aguarda a 

expedição dos mandados de prisão preventiva pelo juiz Ulysses Fonseca Louzada. A matéria 

faz um resumo do caso Alex Sandro de Melo relacionando também ao caso das agressões a 

André Heman Rodrigues. As fontes consultadas seguem sendo as oficiosas. 

 Em 23 de fevereiro é publicada ”Juiz aceita denúncia contra seguranças e marca 

interrogatório” (A Razão, 2007). Na matéria, os valores notícia de seleção encontrados 

seguem sendo a relevância, o tempo e a novidade, seguindo o princípio da divulgação de 

novos aspectos do caso. Os valores notícia de seleção critérios contextuais, a disponibilidade. 

Os valores notícia de construção, a simplificação da linguagem e a relevância. 
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 A matéria confirma a aceitação da denúncia feita pelo Ministério Público ao juiz 

Ulysses Louzada, o qual indiciará os réus pelo crime de homicídio triplamente qualificado. 

Mais uma vez, os termos jurídicos são apresentados sem que haja um esclarecimento ao leitor. 

A utilização da versão das fontes oficiais é uma constante. 

 “O caminho até veredito” (A Razão, 2007) é publicada em 26 de fevereiro, quando 

são apresentadas as questões que poderão levar o desenrolar do inquérito e o júri dos acusados 

para 2008. Uma série de testemunhas e a quantidade de recursos podem atrasar o andamento 

do caso. Depoimentos dos advogados e do juiz confirmam a versão do jornal. 

 Dentre os valores de seleção, a relevância, o tempo e a novidade dos fatos. Os valores 

notícia de seleção critérios contextuais, a disponibilidade seguida de visualidade através de 

fotos e quadros explicativos. Nos valores notícia de construção destacam-se a simplificação 

da linguagem, a relevância, amplificação da cobertura. 

 Matérias complementares visam relembrar o leitor do fato fazendo uma linha do 

tempo até a situação atual. 

 No quadro “O processo, passo a passo” (A Razão, 2007) é apresentado todo o 

caminho do processo, desde a denúncia ao Ministério Público até a desenrolar do júri. Este 

quadro explicativo vem acrescentar informações ao leitor, enriquecendo a matéria e 

ampliando a notícia. 

 Na matéria “Denúncia foi de homicídio triplamente qualificado” (A Razão, 2007) é 

feito um resgate do acontecimento, apresentando os nomes dos seguranças denunciados pelo 

Ministério Público e detalhando o crime e as acusações por eles sofridas. São utilizados trechos 

do auto da necropsia, desnecessários pela linguagem formal que representa, ou seja, não são 

termos coloquiais, de fácil compreensão ao leitor comum, causando uma impressão de 

sensacionalismo. 

 Em 07 de março, sob o título “Seguranças vão depor” (A Razão, 2007) é divulgada a 

data em que o juiz Ulysses Louzada irá interrogar os acusados. São novamente divulgados os 

nomes dos seguranças envolvidos e o crime pelo qual foram indiciados. Mais uma vez, são 

utilizados trechos do auto de necrópsia, enfatizando as lesões sofridas por Alex Sandro. São 

termos usados por médicos e que não são explicados para o leitor, constatando-se um certo 

grau de dramatização e sensacionalismo. 

 Na matéria complementar “Se condenados, progressão de pena pode sair em seis 

anos” (A Razão, 2007) os valores notícia de seleção seguem relevância, tempo, novidade. 

Quanto aos critérios contextuais, a disponibilidade e a visualidade. Os valores notícia de 

construção são a simplificação da linguagem, a relevância do fato e sua amplificação. Nesta 
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matéria nota-se um outro fator, a dramatização, que pode ser observada no texto, onde são 

citados trechos do auto da necrópsia. 

 A nota “Se condenados, progressão de pena pode sair em seis anos” (A Razão, 2007) 

busca complementar a informação, trazendo ao leitor dados da legislação penal, como as 

penas máximas e mínimas dos acusados, os casos de réu primário e de progressão de pena. 

Neste contexto, o leitor pode traçar um paralelo não só com o caso dos seguranças acusados 

como também ficar informado de como funciona a lei. 

 Em 15 de junho, a matéria ”Testemunhas depõem sobre agressões em saída de boate” 

(A Razão, 2007) encerra a cobertura do caso. Nesta notícia os valores de seleção observados 

são a relevância, tempo e novidade. Quanto aos critérios contextuais destacam-se a 

disponibilidade e a visualidade. Os valores notícia de construção seguem a simplificação na 

linguagem, a relevância e a amplificação da cobertura. 

 A matéria descreve como se desenrolou a primeira audiência de instrução realizada 

pelo juiz Ulysses Louzada, quando foram ouvidas as testemunhas, na presença dos acusados. 

A matéria ainda traz um breve resumo do caso fazendo um resgate das informações desde o 

princípio, buscando situar o leitor e retomar o andamento do caso. 

 

4.3 CASO JULIANA RODRIGUES DA CRUZ 

 

 Juliana Rodrigues da Cruz, 18 anos, foi vítima do quinto assassinato do ano, que 

aconteceu na cidade. Ela foi estrangulada pelo namorado de 16 anos em 03 de março de 2007. 

O autor do assassinato confessou o crime, o que causou revolta na população e destaque na 

mídia de 07 a 13 de março. Mais uma vez, recorremos à construção de tabelas, em ordem 

cronológica e por veículos, que permitam a visualização da cobertura. 

 

Jornal A Razão 
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Jornal Diário de Santa Maria 

 
 

 Em 06 de março, o jornal A Razão publica “Adolescente de 15 anos mata uma jovem” 

(A Razão, 2007)os valores notícia de seleção encontrados são a proximidade, devido à 

localização do crime, na própria cidade, e o inesperado, ou seja, o inusitado. O fator morte, 

também é considerado um valor notícia devido ao seu impacto na comunidade. 

 O valor notícia de seleção critério contextual destacado é a disponibilidade no acesso a 

informação. Dentre os valores notícia de construção, a simplificação da linguagem e da 

divulgação e a relevância do acontecimento. 

 Trata-se de uma nota simples, apenas divulgando dados com base em informações 

obtidas através da Brigada Militar, no período de fechamento da edição do jornal, o que se 

observa devido a localização da nota, na última página do jornal, na coluna denominada 

“Fechamento da edição”. 

 No dia 07 de março, o jornal Diário de Santa Maria publica ”Namoro acabou em 

morte” (Diário de Santa Maria, 2007) matéria em que se observam dentre os valores notícia 

de seleção, a proximidade, a relevância, e o fator inesperado. Os valores notícia de seleção 

critérios contextuais, a disponibilidade e a visualidade, confirmada através de fotos e box com 

índices das mortes do ano. Os valores notícia de construção são a simplificação, a relevância, 

e a dramatização, no caso da matéria complementar “Juliana queria voltar a estudar este 

ano” (Diário de Santa Maria, 2007). Nessa matéria o fato de divulgar informações pessoais e 

aspirações da vida da vítima intensificam o fator dramatização e personalização. 

 A linguagem é simples e coloquial. Os termos jurídicos utilizados fazendo alusão a 

Legislação foram devidamente explicados para facilitar o entendimento do leitor. A matéria 

complementar “Juliana queria voltar a estudar este ano” (Diário de Santa Maria, 2007) dá 

um enfoque dramático e busca intensificar os valores de personificação, ou seja, valorizar as 

pessoas envolvidas no acontecimento, o que se observa através da fonte utilizada, o irmão da 

vítima. 
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 O box estatístico, apresentando dados com as mortes ocorridas desde o início do ano, 

configura uma informação adicional, que deixa o leitor a par da situação da violência na 

cidade. 

 Encerrando a cobertura do caso, em 13 de março, o Diário de Santa Maria publica 

duas entrevistas: ”Na hora, eu queria matar” (Diário de Santa Maria, 2007) e “Amava aquela 

menina como filha” (Diário de Santa Maria, 2007) seguidas da nota “Dia de ir para o Case” 

(Diário de Santa Maria, 2007).  

 Os valores notícia de seleção observados são a proximidade, o inesperado e o conflito. 

Os valores notícia de seleção critérios contextuais, a disponibilidade e a concorrência, ou seja, 

a preocupação com o chamado “furo” de reportagem, publicar primeiro ou publicar aquilo 

que o jornal concorrente não publicou. Os valores notícia de construção utilizados são a 

simplificação da linguagem e a dramatização, ou seja, o reforço do aspecto emocional através 

das entrevistas com o acusado e também com o pai dele. 

 A nota “Dia de ir para o Case” (Diário de Santa Maria, 2007) apresenta maiores 

informações sobre a situação do adolescente e quanto a sua internação no Centro de Apoio 

Sócio-Educativo (Case) do que as duas entrevistas publicadas. Ela resgata a posição atual 

situando o leitor dos procedimentos a seguir.  

 A entrevista, ao dar voz ao acusado e também a seu pai, configura uma prática 

diferenciada dentro do contexto adotado pelo jornal durante suas coberturas policiais. Pode-se 

observar certo grau da busca pelo sensacionalismo, pela personalização, ou mesmo pela 

dramatização do acontecimento, primando talvez pela espetacularização para a venda do 

jornal pelo ineditismo. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE 

 

 No processo de seleção das notícias, os jornalistas atuam como um portal selecionador 

de informação decidindo o que se torna notícia ou não. Pela teoria do gatekeeper, eles 

funcionam como uma espécie de filtros (TRAQUINA, 2004). Nesse contexto, os casos alvo 

desta análise foram escolhidos como notícia pelos gatekeepers, por se tratar de crimes 

violentos, inesperados, que abalaram a comunidade santa-mariense, despertando o interesse 

público. 

 Observando as coberturas dos jornais pela ótica da teoria do newsmaking, que leva em 

consideração os critérios de noticiabilidade, categorizados por Wolf, nota-se que em ambos os 
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jornais, os casos estiverem presentes nas rotinas produtivas dos repórteres pelos valores 

notícia mais evidentes. Dentre eles, a questão da relevância dos casos, a proximidade do local 

do crime à cidade, e o conflito agravado pelo fator morte.  

 Os consumidores tendem a pautar suas conversas pelo que a mídia publica, ou seja, 

eles tendem a dar maior importância aos assuntos veiculados pela mídia (PENA, 2006). Nesse 

processo, a mídia funciona como uma modeladora de conhecimento. O que se observa na 

cobertura do caso “Alex Sandro de Mello”, tanto no Diário de Santa Maria quanto no jornal 

A Razão, é que este assunto incluso na agenda midiática, foi automaticamente incluído na 

agenda pública, ou seja, os leitores do jornal passaram a discutir e opinar sobre o assunto 

durante toda a cobertura realizada, definindo opiniões e versões sobre o acontecimento, 

através do que os jornais publicavam. O mesmo aconteceu no caso “Juliana Rodrigues da 

Cruz”, porém em menor escala. No jornal A Razão, não houve ampla cobertura do 

acontecimento, portanto o fato não entrou na agenda midiática do veículo. Isso não significou 

a exclusão do fato da agenda pública pela divulgação dada pelo Diário de Santa Maria. Em 

sua cobertura foram construídas duas matérias, uma delas composta por entrevistas que 

repercutiram bastante pelo ineditismo, outro valor notícia de seleção considerado por Wolf. 

Pôde-se observar que este é um caso típico de que a mídia organiza a agenda pública, ou seja, 

o acontecimento não teve ampla repercussão, mas o fato de o jornal ter publicado as 

entrevistas fez com que a população discutisse e debatesse, o que mostra que os assuntos 

sugeridos pela imprensa realmente pautam as conversas e os relacionamentos dos 

consumidores de informação. 

 A linguagem adotada nas coberturas do jornal Diário de Santa Maria, apesar de 

simples e coloquial, optou por utilizar muitos termos jurídicos, mas sempre seguidos de 

explicações de significação através de boxes complementares ou no próprio texto. Verificou-

se uma preocupação constante na construção de matérias complementares, ampliando o caso e 

apresentando informações adicionais. Identificou-se também que a editoria utiliza muitos 

recursos visuais como fotos, boxes e gráficos esmiuçando a informação e apresentando dados 

estatísticos ao leitor.  

 Com relação às fontes, há uma preferência pela versão oficial, supervalorizando as 

informações. Embora, no caso “Juliana Rodrigues da Cruz”, a publicação da entrevista com o 

adolescente que confessou o crime, seguida da entrevista de seu pai, possa ser considerada 

uma exceção. Ela nos apresenta indícios de uma preocupação por fontes oficiosas, ou seja, o 

repórter não se pautou apenas pela versão da polícia, procurou relatos de pessoas envolvidas 

com o caso, mas de outra perspectiva, seguindo uma das estratégias de investigação 
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jornalística citadas por Cleofe Sequeira. Ainda na questão das entrevistas, não se pode deixar 

de considerar certo grau de dramatização e sensacionalismo presente nas perguntas. Este fato 

nos remete novamente à escolha dos valores notícia observados por Wolf. 

 Durante a cobertura do caso “Alex Sandro de Mello”, o jornal destinou espaço para 

toda a divulgação, utilizando bem o fator tempo na construção da notícia, mantendo o leitor 

informado e retomando a cobertura mesmo depois de passados seis meses.  

 Na cobertura realizada pelo jornal A Razão, também há o emprego de expressões 

jurídicas, embora sem apresentar o seu significado, o que dificulta o acesso do leitor comum. 

As matérias são construídas por uma linguagem coloquial, com a presença de alguns jargões 

policiais, lembrando muito uma ocorrência policial. Como o jornal é destinado ao público em 

geral, a compreensão do leitor fica comprometida. 

 No caso “Alex Sandro de Mello”, as fontes oficiais são utilizadas constantemente, 

limitando-se ao factual, não sendo apresentadas versões extra-oficiais. O espaço dado pela 

editoria ao caso foi grande, e também foi informado todo o prosseguimento, valorizando a 

questão do tempo, adicionando as novas descobertas e informações durante os seis meses 

observados. 

 Vale ressaltar que o caso “Juliana Rodrigues da Cruz” não fez parte das rotinas 

produtivas do jornal, pois só houve a divulgação de uma nota no fechamento da edição do dia 

06 de março, dia em que o corpo da vítima foi encontrado pela Brigada Militar, portanto o 

caso não pôde ser observado por todas as categorias propostas nesta análise. Sendo assim, 

enquadramos o caso pelos critérios de seleção da notícia assinalados por Wolf, ou seja, o 

inesperado, e o fator morte. Quanto à construção da nota, segue os padrões do jornalismo 

informativo, ressaltado a linguagem coloquial assemelhando-se ao boletim de ocorrência. 

 

4.5 VERSÃO DOS EDITORES 

 

 Além dos estudos teóricos e da análise do conteúdo das reportagens, buscou-se 

respostas práticas relativas ao cotidiano das redações. Para tanto, este capítulo traz os 

resultados de uma conversa informal com os editores de polícia responsáveis pela divulgação 

desses crimes, em ambos os jornais, no qual eles relatam suas versões, os problemas 

encontrados, as rotinas de produção, assim como algumas peculiaridades dos casos. Essas 

conversas aconteceram com os editores dos jornais porque os jornalistas que realizaram as 

reportagens, Fabrício Minussi, do jornal A Razão, e Bianca Backes, do Diário de Santa Maria, 



 55

estavam em período de licença saúde, portanto não puderam colaborar com este estudo. 

 No encontro realizado em 29 de outubro, com o editor chefe do jornal A Razão, José 

Mauro Batista12, fica evidente que um dos grandes empecilhos para a investigação 

jornalística, está na falta de estrutura: 

 “Em grandes veículos, existem equipes de profissionais que têm os melhores textos, 

fazem matérias sobre qualquer assunto, e são pagos para ficar na redação para que quando 

surjam pautas especiais, sejam destinados para fazer a investigação. Em jornais de pequeno 

porte e de interior, é difícil manter um profissional só para isso, não há estrutura”. José Mauro 

afirma que recentemente têm lido muitas entrevistas com professores e profissionais da área 

da comunicação que colocam a questão da reportagem como um dos grandes problemas nas 

redações nos dias de hoje. Eles atribuem isso ao fato de as redações terem se tornado muito 

enxutas, ter-se reduzido o número de pessoal, e esse mesmo pessoal acumula outras funções 

dentro das redações. Com isso, a reportagem acabou se reduzindo, perdendo força. Mesmo as 

revistas, que apesar do tempo para a produção e pela periodicidade semanal, buscam 

aprofundar mais na produção das reportagens, existem especialistas que questionam a prática 

do investigativo, principalmente no meio acadêmico. 

 O editor complementa: “Em redações enxutas, com cinco horas de jornada diárias, 

onde existe o acúmulo de funções, a preocupação com o ponto, com as horas extras. Tudo 

conta. Então todos os jornais hoje sofrem com esse problema da falta de pessoal. Logo, uma 

reportagem que exija vários dias para produção, onde tenha que se ausentar da redação e, 

ainda, o custo para essa produção, fica inviável. Uma pessoa trabalhando exclusivamente 

nesse assunto vai fazer falta na redação. Os jornais têm essa dificuldade de fazer um 

jornalismo investigativo”. 

 José Mauro conta que alerta a seus repórteres quanto ao cuidado com o jornalismo 

investigativo. Ele diz “jornalista não é polícia, não é Ministério Público e, muito menos, poder 

judiciário para achar que tem provas de alguma coisa e julgar”.  

 Segundo ele, fazer um jornalismo investigativo na editoria de polícia, por exemplo, 

freqüentando lugares onde exista denúncia de ponto de drogas, pode ser arriscado ao 

jornalista, e deixa bem claro: “Jornalismo é uma coisa, investigação policial é outra”. E 

completa: “É muito arriscado tentar atuar como a polícia, gravar com câmeras escondidas e 

fotografar sem autorização, isso é complicado do ponto de vista ético e do ponto de vista da 

segurança do repórter e dos seus colegas”. 

                                                
12  José Mauro Batista é editor-chefe do jornal A Razão. Entrevista concedida em 29 de outubro de 2007. 
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 Sobre os limites do jornalista na busca por fontes alternativas dentro de sua redação 

ele pondera: “Hoje os veículos estão cuidando muito deste aspecto, que é a questão da fonte 

não oficial, nós aqui da A Razão, já respondemos a processo por nos basearmos em 

depoimentos de fontes não oficiais”. O editor cita um caso de agressão, antes mesmo de 

vigorar a Lei Maria da Penha, onde houve registro de uma ocorrência por parte da esposa, o 

repórter chegou à delegacia, o jornal publicou, e mais tarde foi retirada a queixa e o jornal foi 

processado. Ele acrescenta: “Então, para um jornal de pequeno ou médio porte, é complicado, 

perde-se muito dinheiro. E até mesmo Rede Globo e outros grandes veículos, embora tenham 

como pagar indenizações, cada vez mais se estão tomando cuidados com esta questão.” José 

Mauro salienta a criação de uma indústria das indenizações que se criou no Brasil e que está 

cada vez mais forte. Ele acredita que se as pessoas mentem no processo judicial, mentem com 

maior facilidade para o jornal. Não se deve correr este risco. Deve-se ter responsabilidade. 

Conclui: “Tem o limite do bom senso, quer dizer, até que ponto a fonte extra-oficial pode ser 

utilizada. Eu acho que não se deve atropelar a investigação policial”. 

 O editor considera a Legislação dura para os veículos, e é absolutamente contra 

qualquer tipo de censura. Segundo ele, a liberdade de imprensa deve ser total, mas com 

responsabilidade: “Eu acho que o fato de entrar na privacidade alheia, sem que haja um 

interesse público, sem que tenha relevância, é ruim”. 

 Ele salienta, ainda, que se for um caso de interesse da comunidade, onde exista lesão 

do patrimônio ou imagem pública, ou até mesmo do tamanho da autoridade, há total interesse 

em divulgar. O que se tenta é fugir de um mero caso de especulação para vender jornal em 

cima de um escândalo: “Tem que haver um cuidado em não expor as pessoas ao ridículo, e 

sim, agir com profissionalismo”. 

 A respeito do tipo de linguagem adotada pelo jornal José Mauro afirma que a opção 

pela simplificação é a melhor saída: “Uma coisa que se tem que fazer é sempre tornar a leitura 

mais fácil. Estamos tentando abolir aos poucos o chamado jargão policial, o vício da polícia, 

que o repórter acaba se adaptando. Estamos procurando evitar termos jurídicos e, sempre que 

possível, identificá-los para facilitar para o leitor”. 

 Quando questionado a respeito da hipótese de sensacionalismo na publicação de 

termos retirados do auto da necropsia, em matérias publicadas no caso Alex Sandro de Mello, 

o editor considera que explicar como a pessoa morreu não pode ser considerado 

sensacionalismo, desde que os termos mais incomuns sejam traduzidos. Ele acredita que isso 

não seja um problema.  

 “É o enfoque ao longo da matéria que vai definir se a linha que ela vai tomar é 
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sensacionalista ou não. No caso, pode-se simplesmente relatar que houve uma morte e pode-

se ir mais fundo”. José Mauro conclui que, no caso Alex Sandro de Melo até hoje as 

informações são o que chama de “nebulosas”. “Ninguém sabe o que claramente aconteceu 

antes do crime. Sabe-se que ele sofreu uma violência absurda, isso é indiscutível, mas não se 

sabe o que desencadeou isso, o que aconteceu antes do crime. Não que isso justifique a ação 

dos seguranças, mas eu acredito que tudo deve ser apurado.” 

 O jornal não realizou cobertura sobre o andamento do caso Juliana Rodrigues da Cruz, 

apenas foi publicada uma nota, no fechamento da edição, no dia em que o corpo da vítima foi 

encontrado pela Brigada Militar. Sobre esta diferença na divulgação, José Mauro justifica que 

nenhum veículo investiu muito no caso por falta de tempo e de equipe. Ele mesmo conta com 

dois repórteres na área de polícia. “Falta de estrutura. Talvez por épocas de maior dificuldade 

de pessoal, ou mesmo mudanças na editoria”. Mas afirma que o caso Juliana Rodrigues da 

Cruz, encaixa-se no que ele considera como pauta morta, ou seja, não havia mais o que apurar 

naquele assunto. 

 José Mauro conclui que a cobertura realizada pelo jornal A Razão prima pelo factual e 

dessa forma, não aborda questões relacionadas à prática do jornalismo investigativo. A falta 

de uma equipe direcionada para a investigação também é um fator que colabora para a 

carência desse tipo de abordagem: “Se você for observar a nossa polícia é mais factual. 

Trabalhamos mais o imediato, nem temos pessoal para fazer diferente”. Quanto ao 

procedimento tomado diante das denúncias que chegam na redação por intermédio do público, 

ele afirma que são filtradas e, na medida do possível, encaminhadas aos órgãos competentes.  

 A conversa com Silvana Silva13, editora de produção do jornal Diário de Santa Maria, 

aconteceu no dia 30 de outubro. Silvana disse que atualmente conta com três repórteres na 

editoria de polícia em sua equipe. 

 Ao falarmos sobre jornalismo investigativo, Silvana considera que os casos propostos 

nesta análise não se enquadram nos conceitos apresentados pelos autores. “Falando de um 

modo geral, de jornalismo investigativo, de um fato onde o repórter não se pautou pela 

polícia, e sim fez a própria investigação, posso dizer que não é o caso destas coberturas”. Ela 

diz que os casos são factuais e que a equipe da redação soube através da própria polícia, pela 

ocorrência policial. 

 Na cobertura do caso Alex Sandro de Melo, Silvana salienta a agilidade dos 

repórteres, pois o crime aconteceu no final de semana, a polícia começou as investigações na 

                                                
13 Silvana Silva é editora de produção do jornal Diário de Santa Maria. Entrevista concedida em 30 de outubro de 
2007. 
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segunda-feira e a matéria foi publicada no jornal ainda na segunda-feira. Ela afirma: “As 

primeiras pessoas, quem ouviu fomos nós”. Para Silvana, as informações apuradas pelo jornal 

contribuíram para a investigação da polícia, pois embora os repórteres tenham que esperar por 

laudos e informações oficiais, ainda assim, através da agilidade conseguem apurar fontes 

antes mesmo da polícia. 

 A editora acredita que sua equipe conseguiu sair do factual na cobertura da morte de 

Alex Sandro de Mello. Segundo ela, foi feita uma espécie de ensaio investigativo: “Houve um 

pouco de investigativo, pois os repórteres procuraram ouvir testemunhas, pessoas que estavam 

pelos arredores do local do crime, parentes da vítima, buscando montar um perfil de quem era 

a pessoa que foi morta”. 

 Para ela, o único empecilho para seguir as averiguações foi dependência de laudos da 

polícia e perícia, no caso o Departamento Médico Legal, os quais a redação não tem acesso 

sem o intermédio destes órgãos.  

 O caso de Juliana Rodrigues da Cruz, para Silvana, encaixa-se no mesmo perfil de 

Alex Sandro de Mello. “O que ocorreu foi que a Brigada Militar foi chamada ao Jóquei 

porque havia um corpo. A equipe da redação chegou junto com a Brigada Militar e encontrou 

o corpo junto. Não havia como se fazer alguma investigação em cima deste fato. Neste caso a 

gente pegou a investigação da polícia e fez a investigação periférica também buscando traçar 

o perfil da vítima. Familiares, pessoas conhecidas até mesmo da cidade natal da vítima”. 

Segundo Silvana, a busca por fontes para se traçar um perfil da vítima, não se limitando às 

fontes oficiais, faz parte do dia-a-dia do jornal. 

 Silvana diz que o que se coloca como jornalismo investigativo, que nasce dentro do 

jornal, que não depende de uma investigação da polícia, aquele em que os repórteres vão 

atrás, já foi feito no Diário de Santa Maria, mas na editoria de geral. Ela considera que dentro 

das rotinas dos jornais não só se pode como se deve praticar o jornalismo investigativo, mas 

alerta: “Matéria de polícia é uma coisa bem cuidadosa, a gente tem que considerar algumas 

coisas, para não atropelar a investigação policial e não virar um justiceiro, porque existem 

certos mecanismos que nós não temos acesso, como os laudos. Na verdade a gente se limita a 

ter o laudo pericial da polícia, mas, ao mesmo tempo, vamos atrás de familiares, testemunhas, 

para não ficar só com a versão da polícia”.  

 Quando perguntei sobre a liberdade dos jornalistas na procura por fontes alternativas, 

se eles possuem liberdade, dentro das regras do jornal, para que possam seguir a apuração dos 

dados, Silvana é enfática: “É uma das regras, dever do jornalista, que ele ouça todas as 

pessoas, família, polícia, suspeitos, advogados de suspeitos. Isso é uma rotina dentro da 
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redação do Diário”. Segundo ela, há uma preocupação em não publicar matérias sem que 

sejam apuradas as versões de todas as pessoas envolvidas no acontecimento. Existe diálogo 

entre editores e repórteres na produção das matérias. 

 Como exemplo desta liberdade, Silvana cita as entrevistas que foram feitas com o 

adolescente e seu pai. “A história da entrevista com o adolescente que confessou ter matado 

Juliana Rodrigues foi a própria repórter que descobriu o endereço dele, consultou a redação e 

foi liberada para fazer a matéria. Quanto ao pai do adolescente, ele ligou para a redação e 

pediu para falar conosco”. 

 Silvana considera que a entrevista não tem intenção alguma de causar sensacionalismo 

ou mesmo dramatizar a situação. Segundo ela, o pai do menino é senhor religioso queria se 

justificar com a comunidade. Silvana acredita que o fato de dar voz ao outro lado da história é 

uma prática de jornalismo investigativo. Ela confirma que houve uma preocupação, por parte 

da repórter e do editor, em dar um enfoque equilibrado à matéria, para que não fosse exaltada 

a personalidade do acusado e ele acabasse por se transformar em um herói, dando um péssimo 

exemplo aos jovens em situação de risco. 

 Para Silvana, informar com responsabilidade é uma das principais preocupações da 

equipe na redação. Diferenciar o trabalho do repórter e da polícia, também. “Nosso primeiro 

compromisso é com o leitor, então tentamos dar todas as informações completas para ele. 

Agora, quando se entra em questões como seqüestros ou mandados de prisão expedidos pela 

polícia, a gente segura a informação para não atrapalhar o trabalho da polícia. Há um acordo 

de cavalheiros dos repórteres com a polícia. Aí entra o bom senso do jornal em não atrapalhar 

casos de captura de fugitivos ou suspeitos através da divulgação. Afinal, não é de nosso 

interesse que os criminosos fiquem livres.  

 Silvana conclui que a relação que os repórteres devem manter com a polícia é uma 

relação de respeito, como se deve manter com todas as fontes. A polícia sabe que o jornal tem 

que divulgar informação, e o jornal sabe que a polícia tem que fazer o seu trabalho. Para ela, é 

uma questão de bom senso. 



 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSÃO 

 

 Toda a reportagem aprofundada sobre um determinado assunto ou caso é resultado de 

um processo de apuração. Mas o jornalismo investigativo tem como principal objetivo 

desvendar, esclarecer, transmitir a verdade com clareza e objetividade, ele busca tornar 

públicos assuntos que pessoas ou instituições têm interesse em esconder. O maior benefício 

desse gênero jornalístico é a sua contribuição para a democracia, o comprometimento com a 

responsabilidade social através da transmissão da informação ao cidadão. 

 Esse estudo é considerado importante para o campo da comunicação e para Santa 

Maria por consistir em uma análise do processo de produção das notícias e das coberturas 

investigativas dos jornais A Razão e Diário de Santa Maria. Ele procura identificar as 

questões que movem a escolha pelas fontes de informação, a escolha da linguagem, as 

estratégias de apuração e os valores-notícia que constituem as reportagens realizadas através 

dos casos Alex Sandro de Mello e Juliana Rodrigues da Cruz, delimitados nesta análise.  

 O interesse pela pesquisa foi motivado pela ausência de um posicionamento 

investigativo nas coberturas do jornalismo impresso local. Muito embora a prática do 

jornalismo investigativo seja uma atividade precária nas redações do Estado, faltam 

iniciativas para elucidar hipóteses sobre a abordagem do tema nas rotinas dos jornais. 

 O estudo revelou que o jornalismo investigativo policial, aquele que provém de 

denúncias, da busca do repórter pela indagação, pela revelação de fatos de interesse humano 

para a comunidade, ainda não alcança os jornais de nossa cidade. O tratamento dado às 

denúncias recebidas pelo público tem se limitado a facilitar o caminho até os órgãos 

responsáveis. 

 Podemos identificar que os dados utilizados durante as coberturas realizadas em 

ambos os jornais limitaram-se muito mais às fontes oficiais que às periféricas, e que o 

trabalho do jornalista foi muito mais acompanhar o da polícia do que propriamente levantar 
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informações por si mesmo.  

 É visível a preocupação dos editores dos jornais quanto a essa questão. O que 

observamos foram redações enxutas, muitas vezes com limitações orçamentárias, onde os 

profissionais acumulam funções, não havendo equipe disponível para a realização de uma 

reportagem mais extensa, que exige maiores prazos. As rotinas produtivas das redações são 

baseadas muito mais nas notícias factuais, e em conseqüência disso, a reportagem 

investigativa torna-se cada vez mais rara nos jornais de circulação diária. 

 O jornalismo investigativo é uma categoria que se diferencia pelos métodos de 

trabalho, em que é necessário tempo e planejamento, portanto torna-se uma prática que foge 

dos padrões de produção do jornalismo cotidiano. Neste contexto, concluímos que o 

jornalismo praticado nas reportagens delimitadas através da cobertura dos casos Alex Sandro 

de Mello e Juliana Rodrigues da Cruz, embora busquem a inovação da linguagem, a 

imparcialidade e a veracidade em suas estratégias de apuração, limitaram-se muito mais a 

uma cobertura factual do que a um posicionamento de denúncia e investigação. 
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ANEXO A – Caso Alex Sandro de Mello (16 Matérias – A Razão) 
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ANEXO B – Caso Alex Sandro de Mello (11 Matérias – Diário de Santa Maria) 
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ANEXO C – Caso Juliana Rodrigues da Cruz (1 Matéria – A Razão) 

 



 93

ANEXO D – Caso Juliana Rodrigues da Cruz (2 Matérias – Diário de Santa Maria) 
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