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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto os filmes O Resgate de um Campeão (2007) e O 

Solista (2009). Os dois filmes são dramas de produção americana, e retratam a história de 

jornalistas em busca de uma grande reportagem. Explicitam ainda a rotina produtiva adotada 

por estes jornalistas investigativos na apuração e construção da notícia, o que motivou o 

estudo desta pesquisa. 

Os filmes escolhidos colaboram para mostrar a relevância da figura do jornalista em 

seu universo de trabalho, assim como as  implicações que as atividades do jornalismo 

investigativo provoca na apuração jornalística; analisam o lado profissional, abordam a ética, 

o envolvimento com a fonte por meio do sentimentalismo (ou a falta dele) e a ânsia por 

publicar uma verdade - seja esta autêntica ou inventada – no produto notícia. 

Este estudo consiste em analisar e elencar os métodos investigativos utilizados nos 

filmes O Resgate de um Campeão e O Solista para construção da reportagem, bem como 

compará-los com os métodos adotados pelo jornalista brasileiro Leandro Fortes no livro 

Jornalismo Investigativo (2005), mapear as ações do jornalistas-personagens e cruzar indícios 

ou marcas existentes nos dois filmes que evidenciem o uso do jornalismo investigativo. 

Pela rotina de investigação estar estampada no objeto-filme, optou-se pela Análise de 

Conteúdo (AC) como método, em uma análise de contingência ou assossiativa . Com base no 

plano de ação criado por Leandro Fortes, serão elaboradas categorias de observação para 

contrastar com os métodos adotados nos filmes norte-americanos, gerando indicadores para o 

exercício de análise,  

A Análise de Conteúdo (AC) é o método que julgamos mais eficiente levando em 

consideração o contexto dessa pesquisa sobre o jornalismo investigativo no cinema. 

Com isso, pensasse que a relevância desse tema se dá pelo fato da temática 

investigativa ser ainda pouco pesquisada na academia, assim como na literatura e 

particularmente no cinema. 

 No Referencial Teórico serão utilizados conceitos de autores como: Leandro Fortes 

(2005), Ricardo Noblat (2008), Dirceu Fernandes Lopes (2006), Cleofe Sequeira (2005) e 

outros. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Investigativo; Cinema; Técnicas de Investigação.  
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INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho é sobre os modos como o processo de apuração no jornalismo 

investigativo é representado no cinema. Está delimitado ao estudo dos filmes O Resgate de 

um Campeão (Resurrecting the Champ) e  O Solista (The Solist). A pesquisa busca comparar 

as atividades de apuração usadas nos dois filmes considerados como de jornalismo 

investigativo com os métodos de apuração adotado pelo jornalista brasileiro Leandro Fortes, 

sobre o mesmo tema.   

 O problema de pesquisa consiste em identificar se estes métodos de apuração do 

jornalismo investigativo adotado pelo jornalista brasileiro Leandro Fortes em sua obra 

Jornalismo Investigativo (São Paulo: Contexto,2005) fazem parte do trabalho de reportagem 

dos jornalistas representados nos referidos filmes. Nosso objetivo é perceber se os métodos 

investigativos adotados pelos jornalistas-personagens dos dois longas-metragens coincidem 

com os método do jornalista brasileiro Leandro Fortes. 

Levamos em consideração que o jornalismo norte-americano exerce forte influência na 

maneira de fazer do jornalismo brasileiro, especialmente a partir de 1976, quando o 

jornalismo impresso foi reformulado aqui, a partir do modelo estadunidense - com a 

introdução do lead, a linguagem objetiva, e a exposição dos fatos referente à ditadura militar. 

Assim, o objetivo geral é identificar possíveis aproximações entre o método 

investigativo brasileiro e o americano, conforme a rotina produtiva do jornalismo dos EUA 

mostrada nos filmes.  

Haverá a tentativa de mapear os principais passos da apuração investigativa de Fortes 

nos filmes, e identificar as convergências (o que há em comum) e divergências (o que não há 

em comum) nesta modalidade de jornalismo nos dois países.  

É bom lembrar que por se tratar de filmes de ficção, constroem um tipo idealizado de 

jornalismo. No entanto, as obras selecionadas são baseadas em histórias reais. Da mesma 

forma, o método indicado pelo autor brasileiro mostra um caminho nem sempre adotado na 

prática profissional. 

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

pouco presente na produção acadêmica, sobretudo, de jornalismo investigativo no cinema. 

A metodologia utilizada é a análise de conteúdo. Por meio de um estudo do conteúdo 

dos dois filmes, será desenvolvida uma análise comparativa entre o método de apuração 

empregado pelos repórteres dos filmes e o utilizado por Fortes em seu livro Jornalismo 
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Investigativo. Dessa forma, busca-se identificar nos filmes os aspectos característicos do 

jornalismo investigativo que resultam de um amplo processo de apuração e uma metodologia 

específica.  

A pesquisa foi dividida primeiramente em três grandes partes. A primeira tratando-se 

dos conceitos sobre o jornalismo investigativo, as ferramentas que o auxiliam, e por último o 

subtítulo que se refere da certeza do que se é investigado, e a história do jornalismo 

investigativo no cenário mundial, que desempenharão o papel de base principal para este 

projeto. 

A segunda parte é um estudo da arte do jornalismo investigativo no cenário mundial e 

um breve relato sobre a relação do jornalismo com o cinema. 

A terceira parte é referente à metodologia utilizada e as estratégias de análise 

utilizadas no decorrer deste trabalho, onde estarão localizadas as análises descritivas e 

analíticas desenvolvidas, assim também as considerações finais referentes ao trabalho. 

Em um primeiro momento será feita a descrição dos filmes e rotinas produtivas de 

cada jornalista apresentado, como contexto em que vive, o feeling de cada jornalista na busca 

pela matéria, as formas de abordagem, e as tecnologias usadas, trazendo à tona detalhes do 

método de apuração adotado por cada um deles, assim tornando visíveis as suas ações para 

comparação com os métodos de Leandro Fortes. 

Em um segundo momento, com base no método de apuração adotado por Leandro 

Fortes – apresentado no referencial teórico – e cujas categorias foram definidas e elencadas no 

capitulo da metodologia, será feita a comparação das práticas produtivas de cada um dos 

filmes com as do autor brasileiro. 

Em um terceiro momento serão criadas categorias em que os métodos de Fortes (2005) 

se simplificarão em outras categorias relacionadas por suas proximidades de metodologias 

utilizadas,  qualidade ou sentido, o que facilitará a visualização da comunidade entre os dois 

objetos. 

 No quarto passo, serão cruzadas estas categorias novamente com as dos dois filmes, 

gerando um percentual de utilização dos métodos nos dois filmes, onde a comparação 

comprovará se são filmes onde a prática do jornalismo investigativo prevalece. 

A escolha destes dois filmes ocorreu por se tratar de dois dramas de produção 

americana que explicitam a rotina produtiva de jornalistas que se aproximam das usadas pelos 

jornalistas investigativos na busca de uma reportagem de excelência. Pensamos que o 

desenvolvimento deste projeto possa esclarecer melhor o decorrer deste processo. 
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1. O JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

 O jornalismo investigativo em sua essência vai além da investigação, é mais 

complexo, além de envolver ética
1
, trabalho perigoso e dinheiro também requer paciência, 

sorte e impreterivelmente as fontes certas, lembrando que se deve estar atento ao conteúdo ou 

evidências que fontes possam nos oferecer. O ―jornalista deve liminarmente desconfiar de 

toda e qualquer informações que emane de fontes oficiais. E checá-las à exaustão‖ 

(NOBLAT, 2008 p.48). 

Em tese, todo jornalismo que utiliza a reportagem como gênero jornalístico, deveria 

ser investigativa, em seus níveis, formas e circunstâncias. O nome jornalismo investigativo 

nos remete ao entendimento de um jornalismo com uma profundidade maior de apuração e 

empenho. Quando esta busca tende a profundidade, se utilizam técnicas de investigação, para 

que assuntos que estão submersos ou escondidos sejam expostos. Isto faz-nos pensar em que 

níveis de entrosamento o jornalismo e a investigação conseguem medir a escolha certa das 

fontes ou até que ponto o jornalista pode imergir na busca da informação de qualidade. 

 

É consenso razoável entre os jornalistas que o ofício de se publicar notícias é por si 

só, o resultado de atividades investigativas, em graus diferentes, um processo de 

apuração. A investigação, portanto, é parte de engrenagem que vai da pauta até a 

veiculação da notícia. (FORTES, 2005, p.13) 

 

 

 As reportagens denominadas investigativas têm como princípio a exposição de fatos 

encobertos ou de difícil acesso. Geralmente estas reportagens são de interesse público, o que 

pressupõe uma maior dedicação do repórter, inclusive antes da reportagem ser publicada. Este 

mergulho tem o objetivo de transmitir clareza ao leitor de todo acontecimento. 

 Há teóricos americanos que definem o jornalismo investigativo como o guardião da 

sociedade, o jornalismo que visa à exposição do contexto social, num esforço de contar os 

fatos como eles são, foram, ou deveriam ter sido (SEQUEIRA, 2005, p. 24). Ele age como um 

prestador de serviço, reconstruindo importantes acontecimentos, mostrando as injustiças e as 

corrupções no setor social. 

                                                           
1
Segundo o código de ética dos jornalistas brasileiros: 

Referente da conduta profissional do jornalista: Art. 6º- 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.  

Referente da responsabilidade profissional do jornalista: Art.11º- O jornalista é responsável por toda a 

informação que divulga desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros. 
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 Fortes (2005, p.13-14) caracteriza o jornalismo investigativo como um método de 

apuração, a forma e o conteúdo final com que a reportagem se apresenta, exigindo mais tempo 

e paciência nas pesquisas, entrevistas, observação direta, checagem e rechecagem na busca de 

documentos e provas.  

 Em entrevista
2
 concedida ao jornalista Paulo Nassar, diretor-executivo da ABERJE, e 

Vítor Baltasar, presidente da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa (APCE) e 

da  Associação de Comunicação Empresarial de Língua Portuguesa (ACELP), Manuel Carlos 

Chaparro, professor de jornalismo da Universidade de São Paulo (USP), aborda sobre os 

novos paradigmas da comunicação com a consolidação da Internet. Comenta que em uma 

―redação de jornal, por vezes as coisas são mais difíceis, uma vez que há tanta competição 

entre jornalistas, e nem sempre por causa da qualidade do jornalismo. Quantos repórteres 

desiludidos têm por aí, frustrados porque chefes autoritários e sabichões lhes proíbem a 

criatividade, quando não a independência?‖. 

  Chaparro comenta que o jornalismo é um projeto pessoal, de convicções individuais: 

―Se um jornalista tiver compromissos com o ideário da profissão, não será um chefe censor ou 

um patrão autoritário que o transformará em mau jornalista. E o inverso é igualmente 

verdadeiro‖.  

Esta competição pode afetar o leitor, que ao invés de uma publicação profunda e bem 

feita, poderá obter uma pobre e simples pauta. Também na ânsia da rapidez em que fica para 

publicar o pesquisado ou investigado, não comprova as teses duvidosas com que se depara, 

tornando o material incompleto e inacabado. 

 Uma investigação requer muita dedicação e força de vontade. É imposta uma mudança 

radical de rotina, principalmente quando o repórter divide seu tempo entre a rotina da redação 

e uma investigação particular. A disposição pessoal de investigar, a busca pelo fato concreto e 

inquestionável deve ser pautada pelo bom senso, tomando a responsabilidade profissional 

uma prioridade.  

Preguiça e jornalismo não combinam [...] tampouco precisa ser um sacrifício  [...] 

mas no caso da investigação jornalística, o trabalho é sempre intenso, misto de suor 

e paciência, mesmo quando a luta cotidiana da notícia requeira o cumprimento de 

prazos. Mas corre tanto a favor do tempo quanto a favor da verdade, e é nesse 

equilíbrio que reside o bom resultado de uma investigação. (FORTES, 2005,p. 61) 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.aberje.com.br/revista/antigas/rev_36_entrevistarev.htm, acessado em 15 de 

setembro de 2012. 

http://www.aberje.com.br/revista/antigas/rev_36_entrevistarev.htm
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  Mas para se juntar os ―cacos‖ da realidade e estabelecer uma relação entre eles, faz-se 

necessário que o jornalista comece a ver a informação de um prisma diferente. A investigação 

deve ser considerada como algo susceptível de ser trabalhado mais fundo. Lopes e Proença 

(2006) observam que é fundamental que o jornalista investigativo tenha senso de busca da 

verdade, da justiça e do equilíbrio. É importante também que tenha o desejo de ver as coisas 

se realizarem, terminarem. Porém, nunca deve esquecer os aspectos éticos que devem permear 

a reportagem investigativa. 

    Lopes e Proença (2006) definem o jornalismo de investigação em três linhas: a primeira 

linha comenta que o jornalismo é produto de iniciativa pessoal; a segunda se refere às 

reportagens especiais; e a terceira aos assuntos de interesse público que algumas pessoas ou 

instituições querem manter em segredo. Segundo o autor, para que o trabalho jornalístico 

possa ser considerado verdadeiramente de investigação deve cumprir três requisitos: 

 1.Que a investigação seja resultado do jornalista e não informação elaborada de outras áreas, 

como por exemplo a polícia, ou se origine de dossiês; 

 2.Que o objetivo da investigação seja razoavelmente importante, para grande parte da 

população, não para o interesse de determinados setores; 

3.Que os investigados tentem a esconder esses dados do público. Quando há ocultação a 

consciência não está tranquila. 

 Ele, o jornalista, é quem deve investigar a informação, quem a provoca, é quem dará os 

passos necessários para a obtenção dos dados que necessita para completá-la, é quem busca, 

quem compara. Não sendo mero receptor da informação, é o jornalista quem adianta os 

acontecimentos.  

 O jornalista investigativo não procura levar para o lado pessoal, nem pretende apenas 

vender mais exemplares. Ele é independente da pressão social, inclusive quando se refere à 

empresa que trabalha, exigindo a capacidade de neutralidade e imparcialidade. Em relação à 

postura profissional, Lopes ainda relata que um ―detalhe fundamental, é o fato de a pessoa 

investigada ser alvo de admiração ou desprezo do jornalista, não deve interferir no seu 

trabalho‖. (LOPES e PROENÇA, 2006, p.16) 

 Muito antes de o investigador começar a organizar o seu trabalho, ele deve amadurecer as 

ideias, estando sempre atento à informação, e fazer constante reflexão sobre o que pode 

acontecer de errado durante o desenvolvimento da matéria, o que será útil na hora de elaborar 

seu plano de ação e o método que utilizará para desenvolver a sua investigação. 
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 Mas para isso, deve seguir algumas regras fundamentais que servirão como pré-

procedimentos para a investigação, como comprovar os endereços e os nomes corretos das 

pessoas ou organismos estudados; usar recortes de jornais e revistas; entender bem o 

funcionamento da instituição ou empresa e ser investigada, aplicar o jornalismo como 

correção (LOPES e PROENÇA, 2006, p.17-18). 

 

1.1 Ferramentas que auxiliam uma investigação 

 

 Em crítica ao jornalismo praticado com o uso de equipamentos como escutas e 

grampos telefônicos a professora e pesquisadora na área da comunicação da Feevale, Neuza 

Ribeiro em entrevista
3
 a TV FEEVALE comenta que em ―alguns aspectos quanto ao uso de 

alguns instrumentos [câmera escondida, grampos etc.] para auxiliar o repórter, não é papel do 

jornalista usa-los, ou fazer matérias com tom policialesco‖. Referindo-se a investigação e a 

relação do repórter com o material a ser colhido, a pesquisadora comenta que o jornalista 

investigativo ―deve trabalhar com diferentes fontes, procedimentos e técnicas do ponto de 

vista jornalístico, mas não deve ter o exagero da substituição do policial ou investigador, pelo 

jornalista‖. 

 Antes do surgimento das facilidades das ferramentas eletrônicas de busca, toda a 

apuração, por mais simples que parecesse, tomava ares de investigação. Hoje com o auxílio de 

ferramentas como o Google
4
, não é necessário mais ir com tanta frequência a arquivos de 

bibliotecas, consultar pilhas de planilhas, ou pessoas de maior conhecimento da rotina 

jornalística e de informação propriamente dita. Esta tecnologia modificou o estilo de 

investigação, que começou a tomar rumos diferentes. 

 Sobre a internet como ferramenta, Cláudio Júlio Tognolli, comenta que há pelo menos 

10 anos  o Investigative Reporters and Editors (IRE), espécie de sindicato dos jornalistas nos 

EUA, promove cursos sobre jornalismo investigativo via internet (FORTES, 2005). Segundo 

estatísticas, 10 reportagens ganhadoras do Prêmio Pulitzer tinham sido feitas quase por 

completo, com o auxílio de sites de busca como o Google (www.google.com) e o Alltheweb 

(www.alltheweb.com). 

                                                           
3Disponível em  http://www.youtube.com/watch?v=zO_U5FoRXRo, acessado em 16 de Maio de 2012. 
4
Segundo o instituto Ibope Nielsen Online, o acesso à internet em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, 

escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 77,8 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2011. Esse número 

é 5,5% superior ao do segundo trimestre de 2010 e 20% maior que o do segundo trimestre de 2009. 

 

http://www.google.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zO_U5FoRXRo
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Na época, acreditar nisso parecia uma impossível petição de princípios. Hoje vem a 

certeza que ninguém pode investigar um caso sem antes ter passado duas horas em 

um desses sites de busca. Se você se lembrar da frase clássica de Albert Einstein 

(―toda a teoria deve ser livremente inventada‖), está no caminho certo: a 

investigação via internet deve ser um sonho dirigido, um delírio controlado. Divagar 

e sempre (com ―i‖ mesmo)‖(TOGNOLLI apud FORTES, 2005, p.74).  

 

 A internet como facilitadora e principal fonte de acesso à informação auxilia na 

dissipação ilimitada de dados que somam a investigação in locus. Muitas reportagens segundo 

Fortes (2005) são vendidas ao público como frutos de investigações, mas são entregues 

prontas, como um ―dossiê‖ a empresas e jornalistas, onde em vez de ser o jornalista quem 

investiga, a fonte é quem investiga e repassa o material a ser publicado. 

 

Uma das estratégias mais comuns nas rotinas de trabalho do repórter investigativo é 

o uso da infiltração do profissional no centro dos acontecimentos. O recurso leva 

este a omitir, durante certo período, a sua identidade e seus objetivos para conseguir 

apurar os fatos (SEQUEIRA, 2005, P.75). 
 

 O jornalista precisa assegurar-se de que a investigação que será publicada seja 

completa e absolutamente exata, utilizando-se de métodos que facilitem a coleta de dados, que 

podem até mesmo esbarrar em sua ética profissional. 

 

 

1.2 A certeza do que é investigado 

 

 Quando se fala em ―checar os fatos‖ parece algo primário, e realmente é. Todo 

jornalista aprende desde cedo que por mais que um ‗furo‘ pareça certo, convém checar e 

checar de novo, em um processo de esgotamento do fato antes de publicar. Canellas explica: 

 

Os fatos, os acontecimentos, os fenômenos, -ou seja, lá que nome queira dar à 

matéria prima de nossa profissão- não aparecem diante de nós como algo integro e 

totalizando o processo do conhecimento pressupõe a coleta desses fragmentos da 

vida e sua conexão com antecedentes e consequências para o que o fato seja 

apreendido na sua totalidade (MARCELO CANELLAS apud FORTES, 2005, p. 

15). 

 

 

 Mas nem toda pauta tem de ser de cunho político-social tradicional. O jornalista 

Marcelo Canellas, da TV Globo é um especialista em reportagens. Ele é um repórter que 

procura mostrar as brechas socioculturais com processos de pesquisa, utilizando de processo 
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semelhante ao Novo Jornalismo, ou seja, na mistura da narrativa jornalística com a literária, 

através da compilação de fatos comprováveis.  

 

Ser independente da fonte é um desafio clássico e já bastante conhecido. Trata-se de 

não permitir que a proximidade necessária entre o repórter e sua fonte se transforme 

na cooptação do repórter pela fonte , sem notar , o primeiro começa a adotar os 

pontos de vista da segunda, começa a usar o seu linguajar e desenvolver 

espontaneamente raciocínios que não são próprios nem do veículo em que ele 

trabalha nem do público ao qual ele se dirige, mas dela, a fonte (BUCCI apud 

FORTES,2005, p.16).  

 

 

           Eugênio Bucci (2006) em seu livro Sobre Ética e a Imprensa, comenta sobre o 

documento adotado pelo Comitê de Ética da American Society of  News Papers Editors 

(Asne) ‗Cânones do Jornalismo‘ que coloca conceitos mais liberais sobre a ética e as 

circunstâncias sobre a postura jornalística diante de uma pesquisa. Trata o jornalista como um 

ser de carne e osso, não um ser de super poderes, mas nunca deixando de mostrar o melhor 

caminho das decisões, não por imposição, mas sim por assimilação de ideias. Comenta as 

verdadeiras funções dos jornais, a de comunicar a raça humana o que seus membros fazem , 

sentem e pensam. 

           Fortes (2005) categoriza os procedimentos de uma investigação bem sucedida em 

quinze pontos, explicitando os modus operandi
5
 : 

1) Paciência e perseverança: ―seja a partir de informações fragmentadas, seja a partir da 

própria intuição.‖ O ―olfato‖ pela notícia, por mais que se mantenha oculta ou escondida pelas 

fontes, seja exposta, e pesquisada com cuidado. Cuidado a ser tomado com assessores de 

imprensa para salvaguardar seus assessorados. 
2) Paciência e concentração: uma boa investigação leva tempo, com muitos cruzamentos de 

dados que passam despercebidos aos olhos de leigos. 

3) Atenção especial: ―todos os tipos de documentações disponíveis, inclusive as públicas.‖ 

Colocando em prática o jornalismo de precisão, onde processos judiciais, sites de internet, 

diários oficiais, cadernos de revistas e jornais, podem trazer informações relevantes para a 

investigação. 

4) Entrevistas, muitas entrevistas: baseado no princípio de que quanto mais poderoso o 

entrevistado, mais  vulnerável se torna o repórter, é necessário que o jornalista sempre grave o 

                                                           
 

5
 FORTES, Leandro. Jornalismo Investigativo, 2005, p.23-28. 
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que vai reportar. O objetivo da entrevista é obter o maior número de informações, 

contrapontos, críticas, pistas e, sobretudo, contradições na puração. 

5) Conhecimento policial básico: é de grande valia entender um pouco de investigação 

policial, seleção de pistas e análise de provas e indícios, prestar atenção em cada detalhe, 

tanto das informações oficiais como as que serão colhidas no momento da apuração. 

6) Curiosidade e desconfiança: essas duas características sempre devem andar juntas durante a 

atividade investigativa. A desconfiança deve ser proporcional ao ―peso‖ do assunto. 

7) Discrição: ―O movimento silencioso de um bom repórter pode ser, muitas vezes, a chave de 

uma reportagem de sucesso.Assim como devem ser calculadas as investidas do repórter junto 

ás fontes de forma a preservar o sigilo da apuração. Vale lembrar que o distanciamento da 

notícia é uma boa maneira de se resguardar de reações desconfortáveis, sobretudo no caso de 

denúncias. O jornalista investigativo deve, na medida do possível, caminhar pela sombra,ser 

pouco conhecido,não deixar fotografar, falar o mínimo possível ao telefone (para evitar 

grampos) e manter uma relação estritamente profissional com as fontes. O repórter não 

precisa- na verdade, não deve – inserir-se socialmente na vida das fontes e vice-

versa.‖(FORTES, 2005, p.34) 

8) Checar, Checar, Checar. ―E checar outra vez, toda vez que a informação lhe parecer 

estranha, imprecisa, inconsistente ou óbvia demais. Faz parte do bom jornalismo, sobretudo 

quando se trata de notícia sensível, abortar uma reportagem, por mais doloroso que seja, se ela 

tem falhas ou incongruências apresentadas na apuração. Uma única dúvida na apuração pode 

resultar em tragédias de todo o tipo , seja um sobrenome errado, seja uma foto de personagem 

errado.‖ (FORTES, 2005, p.34). 

9) Liberte-se de preconceitos: Nunca parta de princípios pessoais, religiosos, ideológicos ou 

coisa que o valha para definir o rumo da apuração. 

10) Arquivos bem organizados: Informações pertinentes fazem diferença crucial na hora da 

elaboração do texto. Separar os documentos em pacotes ajuda na rapidez e na 

contextualização daquilo que se escreve. 

11) Frieza, objetividade e precisão: O segredo para desmascarar qualquer tipo de pessoa 

errônea é trata-los com respeito, confiar na informação e na inteligência do leitor, assim como 

seu poder de decodificação da mensagem. 

12) Lealdade ao leitor: a razão da atividade jornalística. Toda informação deve ser tratada com 

ética, perspicácia e imposição a arbitrariedades editoriais e ordens absurdas. 
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13) Coragem e responsabilidade: devem estar em conexão, o jornalismo investigativo em si é 

uma atividade de risco, mexe com grandes interesses de pessoas poderosas, repórter vivo é 

repórter com matéria. 

14) Respeito as fontes: elas são as chaves da profissão. Quando uma fonte fala em off, em off 

deve permanecer. Cada jornalista tem o direito previsto na Constituição Federal, de preservar 

suas fontes. Usualmente quando um repórter expõe a sua fonte, as outras como efeitos da 

primeira se fecharão a este. 

15) Clareza e Simplicidade: Na construção do texto deve-se prezar pela melhor forma do 

leitor entender, lembrando que mensagem sem o entendimento do receptor, não é mensagem. 

No geral, as técnicas de jornalismo são muito parecidas em suas diversas matizes, 

com alterações aqui e ali de método e circunstância. Grosso modo, o resultado final 

de uma reportagem, seja de jornal, rádio, TV ou internet, é fruto da apuração de um 

fato pelo repórter a partir de fontes diversas, documentais ou pessoais. O que 

diferencia o jornalismo investigativo dos demais setores da atividade são as 

circunstâncias, normalmente mais complexas, dos fatos, sua extensão noticiosa e o 

tempo de duração que, necessariamente, deve ser maior, embora quase sempre 

exercido sobre pressão.(FORTES, 2005, p. 30) 

 

 

 O conceito de investigação, ou de uma realização de uma investigação corresponde a 

uma resolução de problemas (Duggan & Gott,1995). Em uma investigação considera-se que 

não existe um tipo de sequência ou fórmula a ser seguida e sim uma multiplicidade de 

sequências possíveis em que diferentes atividades do investigador se misturam continuamente 

(Garcia Barros, 2000), onde o percurso do investigador, passa por três etapas distintas, a 

questão, a hipótese e a experiência. 

 Estes três elementos geralmente andam juntos, funcionando geralmente como um 

todo, ou frequentemente como um sistema de interações múltiplas.  
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2. AS ORIGENS DO JORNALISMO INVESTIGATIVO NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

 Diversas opiniões e conceitos são emitidos sobre a origem do Jornalismo 

Investigativo. Esta diversificação leva o pensamento que o Jornalismo Investigativo pode ser 

uma tradição nobre que se deteriorou, ou explanam a possibilidade do surgimento das novas 

tecnologias, onde o uso delas fez com que este tipo de jornalismo se tornasse um salvador. 

 No inicio do século XIX, foi quando surgiram as condições para a criação do conceito 

de jornalismo. Relacionado com a política, o jornalismo desenvolveu normas profissionais, 

suas próprias técnicas e uma variedade de gêneros, dentre os quais o Jornalismo Investigativo. 

 Foi uma das maiores conquistas do Iluminismo, por suas formas de abordagens 

científicas na busca pela verdade e a maneira de comprovar os fatos. 

 

Na China, na Antiguidade, o governo  enviava investigadores para trazerem o relato 

das condições sociais e econômicas e a opinião da população., os funcionários do 

governo central estabeleceram seus próprios registros de eventos, que depois eram 

enviados as províncias e  aos funcionários daquele condado. Na Europa, cerca de 

700 anos mais tarde, os governos tentaram assegurar a credibilidade e a validade de 

relatórios de informações, suprindo os meios alternativos e passando a publicar suas 

próprios prestações de contas ―(BURGH, 2008, p.30). 

 

 

 Na Europa, ―o desenvolvimento das primeiras matérias jornalísticas investigativas 

ocorreu no período do Iluminismo em que pensadores racionalistas ingleses perceberam ―que 

havia coisas a serem descobertas pela observação, e, a partir disso, as opiniões poderiam se 

legitimar de forma diferenciada‖ (BURGH, 2008, p. 33). Assim, o racionalista Cobbett foi 

considerado um precursor do jornalismo investigativo, em 1791. Após o serviço militar, ele 

acusou seus superiores de peculato e foi preso, mas passou a defender os oprimidos e 

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

democracia.‖ 

 Ainda na Inglaterra, o jornalista William Stead (1849-1912) utilizou o que seriam as 

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

buscar a verdade. Foi o primeiro editor inglês a colocar uma entrevista nas páginas de um 

jornal. 

No final do século XIX, Stead fazia pesquisas detalhadas, e com instrumentos de 

investigação policiais, colhia informações sobre os casos e, muitas vezes, contava com a ajuda 

de especialistas nas investigações. Em publicações como o ―The Pall Mall Gazzete‖ e 
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―Review of the Reviews‖, ele promovia cruzadas de grande repercussão contra doenças 

sociais como a prostituição infantil. Em um caso que chocou a Inglaterra vitoriana, ele 

mostrou que era possível comprar por cinco libras uma garota de família humilde e coloca-la 

em bordéis. Devido a esta reportagem, a idade mínima para sexo consentido na Inglaterra 

mudou de 13 para 16 anos
6
.   

Outro acontecimento dos primórdios de atos de jornalismo investigativo é contado por 

Burgh (2008), referente à carreira de Theophraste Renaudot (1586- 1683), sobre a história de 

um famoso médico de Paris, cujos clientes incluíam personalidades importantes, o qual foi 

encarregado de levantar informações sociais, cumprindo a função de um ministro do governo. 

  Devido aos dados e ao resultado desta pesquisa, a qual dava como principal motivo da 

pobreza naquela região o desemprego, Renaudot notou que a melhor forma seria fazer um 

caderno de empregos, com a finalidade de tornar públicas estas informações, ―percebeu que o 

boca a boca não seria o suficiente para divulgar aquelas informações, elaborando assim o 

Bureau of Addresses, um espécie de balcão de classificados gratuitos de empregos em forma 

de jornal‖ (BURGH, 2008, p.31). 

 Ao apurar estas informações sobre os acontecimentos, Renaudot começou a ter contato 

com pessoas bem informadas de diferentes partes da França, e tomava nota do que era 

divulgado nos panfletos diários.  

Em 1853, a guerra da Criméia começou, e William Howard Russel foi designado 

correspondente do Times. Este jornalista narrou o despreparo das tropas escrevendo artigos 

para o jornal informando as lideranças. O resultado foi que as reportagens de Russel 

possibilitaram a criação de médicos de guerra e a criação de um novo cargo, o de Secretário 

de Estado de Guerra, e a melhoria das condições das tropas por denunciar a situação que se 

encontrava o exército ali. ―A guerra da Criméia foi significativa para o desenvolvimento do 

jornalismo, pois a partir dela ficou provado que a profissão estava ganhando credibilidade e 

que a função de repórter como alguém que investiga o que está acontecendo foi consolidada‖, 

conceituando o que é ser um repórter (BURGH, 2008, p.38). 

                                                           
6
 Stead sustentava que o editor era ―a maior força da política‖. Ele acreditava nas virtudes do ―governo pelo 

jornalismo‖. Segundo ele, os jornalistas poderiam aplicar ―um estimulante ou um narcótico‖ na mente dos 

leitores e com isso moldar, ou manipular, a opinião pública. ―O primeiro dever de todo homem de verdade, se ele 

acredita que a opinião pública está equivocada, é tentar mudá-la‖, dizia. Messiânico, achava que a imprensa 

tinha mais condições de promover o bem público do que o Estado. O editor, para ele, tinha que ser tão capaz 

quanto um ―primeiro-ministro‖. Sua fé na imprensa era total. ―Um homem sem jornal é um ser pela metade, 

despreparado para a batalha da vida‖, escreveu ele num ensaio sobre o futuro do jornalismo. Disponível em 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-pai-do-jornalismo-investigativo/ acessado em 26 de abril de 2013. 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-pai-do-jornalismo-investigativo/
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 Nos primeiros anos do século XIX, os jornais ingleses ainda eram pressionados pelas 

autoridades por meio de cobrança de impostos, ameaças e de processos, ofertas de ajuda na 

obtenção de informações exclusivas e pelo subsídio da publicidade governamental. Em 1860, 

isto mudou, os jornais tornaram-se relativamente independentes dos políticos. ―Comentava-se 

que o Times, assim como alguns outros jornais, tornaram-se o equivalente moderno da antiga 

Ágora grega, ou seja, o lugar da esfera pública em que os formadores de opinião e o poder se 

encontravam para tornar suas opiniões públicas‖( BURGH,2008,p.36). 

 Segundo Sequeira (2005), o Jornalismo Investigativo começou a ser produzido a partir 

da Segunda Guerra Mundial, quase sempre produzidos nos EUA (Guerra do Vietnã), 

especialmente a partir de 1955, quando os norte-americanos começaram a analisar a 

participação dos políticos. De maneira geral, neste período de abertura política, as reportagens 

investigativas começam a aflorar na esfera pública. 

 O investimento na informação foi o que alavancou o crescimento do Jornalismo 

Investigativo, não ficando somente por conta dos panfletos as informações. O interesse 

econômico e a percepção de que a informação era o grande diferencial nos negócios, fez com 

que as redes de informações e suas tecnologias prosperassem. 

 Os avanços tecnológicos, segundo Burgh (2008), possibilitaram imprimir e distribuir 

mais e de forma mais abrangente a informação, sendo os jornais a ferramenta principal dessa 

dissipação na informação de massa. Os editores contratavam jornalistas que pudessem 

identificar os grandes assuntos do dia, analisá-los e transmitir sua relevância para o público 

mais crítico. 

 No início do século XX, o repórter era a nova figura do jornalismo, já no final do 

século, o jornalista investigador foi sintetizado a mítica da profissão construída pelos próprios 

jornalistas.  

 Nos anos de 1950/1960 o ponto de vista da construção do jornalista como comunidade 

interpretativa, era importante para mostrar o jornalismo como lugar natural da objetividade. O 

Jornalismo Investigativo ―objetivo, imparcial e neutro‖, foi enfatizado a partir dos anos 1970, 

sendo favorecido pelos limites impostos durante o período militar nos EUA, uma vez que se 

distanciar da opinião passou a ser uma espécie de prerrogativa, muitas das vezes, para a 

própria sobrevivência. 

 A objetividade foi um dos pontos chaves nas reportagens de Russel, conforme Burgh 

(2008) ―há quatro principais maneiras de entender a emergência da objetividade: a política, a 

econômica, a tecnológica e a institucional, todas as quais se complementam‖. A adoção desta 
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objetividade como padrão jornalístico foi simultânea ao desenvolvimento da noção das 

técnicas específicas com que os repórteres exercem a sua profissão, como a observação dos 

fatos e o levantamento e averiguação das fontes. 

 Os trabalhos mais conhecidos sobre o uso do jornalismo investigativo, coincidem  com  

seu início, nos Estados Unidos, no Pós Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 

1955. De acordo com Sequeira (2005) entre os anos de 1964 e 1973, jornalistas norte 

americanos que se posicionavam  contra  o  governo,  em  consequência  da  participação dos  

Estados Unidos na Guerra do Vietnã, começaram a publicar  matérias analisando criticamente  

a atuação dos políticos. Muitas destas matérias chegaram ao público por meio de revistas 

como Life e Look.  

 Ainda complementando, Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004) fazem uma observação 

a respeito deste fato histórico: 

 

Percebe-se que o jornalismo sempre esteve ligado à investigação e a fiscalização 

pública. ―Mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que o jornalismo investigativo 

foi reconhecido formalmente pela imprensa, quando se tornou uma categoria no 

prêmio ―Pulitzer‖, em 1964, nos Estados Unidos, com as reportagens premiadas do 

jornal‖ Philadelphia Bulletin" que denunciavam a corrupção policial davam assim, 

maior ênfase ao papel da imprensa como um setor ativo, reformista, denunciador. 

Mesmo com a criação do prêmio, o jornalismo investigativo só foi ficar 

mundialmente famoso oito anos mais tarde com o caso "Watergate‖ (KOVACH & 

ROSENSTIEL, 2004, p. 169). 

 

 Em 18 de junho de 1972, o jornal diário The Washington Post publicou uma 

reportagem de autoria de dois jovens jornalistas até então desconhecidos, Carl Bernstein e 

Bob Woodward, que posteriormente seria conhecido como o caso de maior repercussão, e 

marco do jornalismo investigativo no mundo, o caso Watergate.   

 O episódio trata de uma escuta ilegal na sede no partido democrata dos Estados 

Unidos, o edifício Watergate, em Washington, instalada por pessoas ligadas ao governo 

republicano de Richard Nixon. 

 Cinco homens presos na noite de 16 de Junho de 1972 tentaram instalar aparelhos 

eletrônicos de espionagem no comitê do Partido Democrata, no Edifício Watergate, em 

Washington. Investigando o caso, os dois jornalistas chegam à Casa Branca. Em março de 

1973, dois anos e dois meses mais tarde, James McCord, um dos cinco detidos, rompe o 

silêncio e envia ao juiz John Sirica uma carta repleta de acusações. McCord era da CIA e 

coordenador do comitê para reeleição de Nixon. 
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 Dentro de um processo investigativo, estes dois repórteres, através de uma fonte 

segura e protegida, chamada ―garganta profunda‖ (Deep Throat), revelam que o presidente 

sabia das operações ilegais. A repercussão fora tamanha que por consequência desta denúncia,  

provocara  a  renúncia  do então presidente dos Estados Unidos da América,  Nixon.  

 Já na América Latina , Santoro (2005), citado por Balbé (2010, p.10), declara que não 

há tradição no gênero, mas há informações de que o pioneiro nesse tipo de jornalismo foi Raúl 

Scalabrini Ortiz, em 1940, na Argentina, quando investigou a história das vias férreas do país 

(SANTORO, 2005). Na reportagem, Ortiz denunciou que o apoio financeiro estrangeiro, 

recebido para a construção, veio do interesse dos britânicos em melhorar o transporte para 

facilitar o traslado de suas exportações. 

 

2.1 O jornalismo investigativo no Brasil  

 

 Para Fortes (2005) o Jornalismo Investigativo no Brasil teve seu marco inicial no 

momento do impeachment de Fernando Collor de Melo, após a ditadura militar, onde 

empresas e jornalistas se especializaram e se organizaram em prol de um jornalismo de base 

investigativa, tendo influência direta da repercussão do caso Watergate. 

 

A sombra de Watergate paira como um emblema sobre as redações do mundo todo. 

Não é diferente no Brasil. Durante o governo Collor essa ascendência simbólica 

tornou-se fato e alimentou uma geração inteira de jornalistas, a maioria com menos 

de trinta anos de idade e pouco tempo de profissão. Essa geração, de onde saíram 

tanto embustes como profissionais brilhantes, deram cara e tamanho ao conceito de 

jornalismo investigativo no país, ao ponto de proclamá-lo, sem fazê-lo formalmente 

como um tipo de especialização dentro da profissão. O resultado desse salto 

evolutivo tornou-se um dilema ético e colocou as redações brasileiras diante de um 

mundo tão novo quanto perigoso. Antes de tudo, a especialização investigativa 

gerou demandas próprias, rápidas demais e desprovidas de regras preestabelecidas. 

Gerou, ainda, uma busca irremediavelmente feroz por trunfos jornalísticos ligados às 

denúncias de governo, o que mais tarde passou a ser designado — normalmente, 

pelos atingidos — de "denuncismo" da imprensa. (FORTES, 2005, p.19) 

  

 No Brasil, segundo Sequeira (2005) o jornalismo investigativo começou a ser 

difundido em 1976, quando o jornal   Estado  de  São  Paulo  publicou  uma  série de  três  

matérias, após a suspensão da censura prévia do jornal,  com  o  título: ―Assim  vivem  os  

nossos  superfuncionários‖.  As matérias mostraram à sociedade a mordomia em que viviam 

ministros e altos funcionários da corte instalada em Brasília e capitais federais durante o 

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

de uma revista que revolucionou o modo de fazer jornalismo. A revista Realidade 
7
, 

publicada entre 1966 e 1976, foi uma inovação pelo modo de desenvolver as 

reportagens e por ter como característica fundamental, fugir do óbvio. Os textos da 

revista eram de reportagens em profundidade com temáticas investigadoras e 

denuncistas. Os fatos passaram a ter também suas características sociológicas 

publicadas, um modo de escrever que transformou também a objetividade até então 

conhecida (BALBÉ, 2010, p.12). 

 

 

 Esta revista sofreu censura Fortes (2005, p.77) comenta que ―a nova Constituição 

assegurou a liberdade de imprensa e abriu a possibilidade de o Ministério Público virar um 

instrumento da sociedade‖, considerando que a imprensa brasileira teve uma significativa 

mudança após a promulgação da Constituição de 1988. 

  

Os exemplos que atestam essa linha de exercício do jornalismo investigativo 

praticado por Realidade são diversos. Alguns, no entanto, por seus desdobramentos 

para além  de uma concepção mais fechada da informação científica - na medida em 

que se  estendiam para outros itens da pauta de temas da revista - adquiriram, nessa 

espécie de  marca deixada pela publicação da Abril, maior repercussão na própria 

época, ou maiores elementos de entrosamento com a análise mais ampla que este 

livro tem desenvolvido sobre as visões da realidade.(FARO, 1998, p. 213)  

 

  Segundo Dines (1986) o Regime Militar implantou outro modo de se fazer jornalismo: 

―O autoritarismo de 1964 trouxe nossa imprensa para a era da ‗nota oficial‘, o repórter recebe 

o texto em vez de cavar suas próprias informações em várias fontes. O máximo que o  

jornalista  se  permite  é  acrescentar  uma  cabeça  ou  lead. O  repórter  e  todo  o processo 

jornalístico acomodaram-se e deixaram de investigar  (DINES, 1986, p.91). 

 Fortes (2005) ainda comenta que a criação da Associação Brasileira de Jornalismo 

(ABRAJI), em 2002, foi um salto evolutivo no processo do desenvolvimento do jornalismo 

investigativo no Brasil. ―Por ser uma associação desvinculada dos diversos interesses das 

empresas de comunicação, [tem] o objetivo de sistematizar práticas e conhecimentos ainda 

dispersos no jornalismo investigativo‖ (FORTES, 2005, p. 9).  

 

 

 

                                                           
7
 http://colunistas.ig.com.br/livros/tag/realidade-revista/, acessado em 20 de agosto de 2012. 

http://colunistas.ig.com.br/livros/tag/realidade-revista/
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3. A INTERPRETAÇÃO DO JORNALISMO NA 7ª ARTE 

 O cinema imita a vida, assim como a vida imita a arte. Considerando que a 

representação do jornalista no cinema condiz com o exercício do jornalismo na realidade, o 

cinema ao usar o jornalismo dentro de suas narrativas, oferece em suas imagens revelações 

sobre como se constrói a notícia, a espetacularização da notícia de olho na audiência, o poder 

da informação, do tratamento da notícia como entretenimento e a relação que ela tem com o 

poder. 

 O jornalismo atrai a atenção do cinema por ser uma profissão com um conjunto de 

fatores exóticos que cercam a atividade. A opinião popular transforma o jornalista em uma 

pessoa pública à altura de uma celebridade do mundo artístico. 

 O romantismo e o glamour da profissão podem ser elencados como um dos principais 

motivos da atração do cinema pelo jornalismo. Romantismo esse, que pode ser definido como 

o compromisso do dia-a-dia deste profissional com suas atividades, sempre diante da tensão e 

do perigo. Já o glamour, pode-se projetar esse valor aos meios e espaços em que este 

profissional transita entre as celebridades e pessoas importantes dentro de um contexto sócio 

político econômico e cultural. 

 Como um super-herói, o jornalista, inserido em um contexto cinematográfico, encaixa-

se perfeitamente ao ―tempero‖ que um diretor precisa para uma trama. A professora Christa 

Berger, comenta: 

O jornalista no cinema funciona como um herói perseguindo criminosos ou 

manipulando fatos, o jornalista está ali imprimindo sua marca – de investigador, de 

aventureiro, de destemido e solitário lutador – correndo riscos para realizar sua 

profissão/missão, como também estão na tela com a mesma inclinação cowboys e 

policiais (BERGER, 2002, p. 17). 

 

 A partir do histórico do jornalismo investigativo, percebe-se a evolução desta 

categoria, desde o papel impresso, rádio, televisão, internet e cinema. Hoje, com o auxílio de 

ferramentas tecnológicas, e o melhor fluxo de informação, esta é dissipada, almejando o 

alcance de um maior número de leitores, espectadores e ouvintes.  

 

3.1 O jornalismo cinematográfico  

             

           Oficialmente, o cinema surgiu no dia 28 de dezembro de 1895, quando  os  irmãos  

Auguste  e  Louis  Lumière,  apresentaram  no  Salão  Indien  do  Grand  Café,  em  Paris,  o  
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filme Sortie  des  Usines  Lumière  à  Lyon,  considerada  a  primeira  película 

cinematográfica   do   mundo. ―Nos Estados Unidos, Thomas Edson, peregrinava com sua 

invenção chamada  cinetoscópio , que exibia filmes cinematográficos, com duração de até um 

minuto‖ (MARTEN, 2003, p. 7). 

 O cinetoscópio era usado para filmar cenas reais, como a de funcionários saindo das 

fábricas, e o cotidiano das pessoas. Suas apresentações ganhavam ares de espetáculo em meio 

à sociedade.  

 Segundo Beltrão  a popularização do evento fez-se evidente após o seu lançamento 

oficial, fazendo com que os irmãos Lumière contratassem ―Felix Mesguich para percorrer a 

Europa e o mundo, colhendo flagrantes das cidades, solenidades oficiais, costumes pitorescos, 

catástrofes e festas‖, utilizando estas imagens até mesmo com um viés jornalístico para os 

cinejornais, que passaram a ser produzidos a partir de então  

 

Nos Estados Unidos, as duas primeiras empresas cinematográficas do   país,  a 

Biograph e a Vitagraph,  tornaram-se especialistas  na produção de   cinejornais, 

disputando entre si a exclusividade pela divulgação dos fatos.  Com edições 

geralmente semanais, os jornais cinematográficos traziam  notícias sobre diversos 

lugares e acontecimentos nacionais e internacionais relevantes (BELTRÃO, 1992, 

p.55-56). 

 

 Beltrão (1992) comenta que foi durante a Primeira Guerra Mundial que o prestígio do 

jornalismo cinematográfico se consolidou, foinesta época que o cinema americano assume a 

liderança no mercado, superando em número de produções como na tecnologia usada no 

cinema Europeu (BELTRÃO, 1992, p 56). 

 Os  filmes de guerra tinham o objetivo de provocar sensações, assim como foi usado 

por Adolph Hitler, exímio conhecedor do poder da persuasão política dos filmes. O ministro 

Joseph Goebbels ordenava a produção de documentários que deviam ser exibidos como 

filmes dramáticos, os cinegrafistas eram espalhados por todos os lados do Regime Nazista pra 

expor as ações deste regime. 

 A relação de jornalismo com o cinema, não se deu apenas pelas produções de 

cinejornais, ela vem desde 1909, quando foi lançado, o filme The Power of the Press 

(Videograph-Eua), dirigido por Van Dyke  Brook. e desde então passaram-se e ser produzidos 

os newspapper movies, ou filmes sobre jornalismo como ficaram conhecidos. 



26 

 

 Em estudo realizado entre 1998 e 2000, financiado pelo CNPq no âmbito do Programa 

de Pós Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, foram identificados 785 filmes 

de newspaper movies dentre os quais 536 foram produzidos nos Estados Unidos; 44 no Brasil; 

33 na Inglaterra;  27 na Itália; e 19 na França. Estes 536 foram retirados de um universo de 25 

mil filmes, atestando a importância dada pela cinematografia norte-americana à figura do 

jornalista. 

 Diante desta variedade de representações, é impossível não comentar sobre os mitos 

que cercam a profissão, gerando estereótipos para o profissional da imprensa. De acordo com 

Vieira (1990), os filmes hollywoodianos espelham a imprensa e, por isso, servem para 

espelhar sobre o universo da atividade do jornalismo nos Estados Unidos. Referente a 

comparação do cinema com o real, Vieira (1991) afirma que: 

 

[a ficção] coloriu uma profissão onde o dia-a-dia é uma maravilhosa aventura no 

combate aos males sociais e na procura da verdade, onde as portas parecem abertas a 

toda sorte de liberdade, da manipulação da  realidade ao acesso e divulgação da 

informação( VIEIRA,1991,  p.12). 

 

 Os filmes tratam de relações relacionadas ao profissional e ao cotidiano da profissão, 

uma vez que a estrutura narrativa consiste em mostrar ‗como‘ o repórter age para desvendar 

os fatos, e serve como um ―coringa‖ para o desfecho, relacionado à verdade pelo jornalista. 

3.2 A relação entre o jornalismo e o cinema 

 Gay Talese em sua obra O Reino e o Poder, lançada em 1969, nos Estados Unidos, 

explica um pouco sobre o universo do jornalista: 

Em sua maioria, os jornalistas são incansáveis voyeurs que veem os defeitos do 

mundo, as imperfeições das pessoas e dos lugares [...] a tristeza é seu jogo, o 

espetáculo, sua paixão, a normalidade sua nêmese.   [...] Os jornalistas viajam em 

bandos, a tensão à flor da pele, e mal podem adivinhar em que medida essa presença 

tem o poder de desencadear um incidente, acender as pessoas. As entrevistas 

coletivas, com suas câmeras e microfones se tornaram de tal forma parte integrante 

dos acontecimentos de nosso tempo em que ninguém sabe mais se é as pessoas que 

fazem as notícias ou vice versa. [...] Uma notícia não publicada não causa impacto. 

Poderia muito bem não ter acontecido.  Assim, o Jornalista é um aliado importante 

da ambição, é o acendedor de lampiões das estrelas.  [...] tem acesso a telefones que 

não constam da lista e a muitos estilos de vida.(TALESE, 2000, p. 13-14).  
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Referindo-se ao ―glamour‖ que a profissão ostenta, Talese (2000) comenta que o 

jornalista erroneamente pode supor que é charme, e não uma utilidade, o serviço que presta, 

que ficam vislumbrados com o fascínio e atração que o cinema transporta a profissão, 

rendendo ao profissional status e influência. 

O jornalista usa a característica da inquietude do instantâneo que a profissão requer, 

para manter esse status. Levando em conta ao tempo de produção, Talese cita que ―é quase 

instantaneamente esquecido e o tempo todo eles precisam procurar algo novo, conservar o 

nome nas páginas dos jornais para não ser esquecidos‖, suprindo o apetite de desvendar algo 

novo a cada dia, na ânsia comercial do ‗novo‘. 

 Sendo que estes profissionais se colocam em uma posição de espera, referente as 

notícias, Talese, ainda comenta que ―a cada dia, sem pensar na história, mas apenas no 

instante, jornalistas de todas as crenças e qualidades registram de seu modo peculiar às 

notícias do mundo como eles a veem, ouvem e creem compreender‖ (TALESE, 2000, p.14). 

 Esses traços mostram a complexidade que envolve a atividade do jornalista. 

Comparado as outras profissões e atividades, o jornalismo assume um lugar de destaque no 

cinema, sendo o jornalista o personagem principal de enredos, um personagem que habita 

diversos  campos da ficção, do gangster ou o cowboy. 

 O cinema, então, reconhece esta importância e confere destaque a este profissional, 

referente ao significado que o personagem do jornalista, enquanto peça de uma obra 

cinematográfica representa. Marcelle Khouri Santos (2009) comenta: 

 

A constante produção de filmes dedicados à profissão demonstra a importância que 

o jornalismo adquiriu junto à sociedade. E vai mais além ao revelar as 

transformações do papel do jornalista  no exercício de mediação da realidade. 

Personagem  central  dos  enredos,  o  profissional  da  notícia  é visto como a figura 

representativa do jornalismo, cuja atividade demarca as  questões centrais das 

narrativas. São essas questões que  revelam  a importância de uma análise dos 

newspaper movies sob a luz de aportes teóricos desse campo do 

conhecimento.(SANTOS, 2009, p. 184)  

No próximo capítulo, serão estudadas as formas de investigação, no objeto de estudo 

que nos dão suporte ao tema deste estudo. 
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4. METODOLOGIA E AS ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE 

 A pesquisa busca mapear ou identificar as técnicas adotadas nos filmes norte-

americanos e compará-las com as sugeridas pelo brasileiro Leandro Fortes, identificando 

traços entre o jornalismo investigativo brasileiro e os da investigação utilizados em ambos os 

filmes, baseados nos métodos sugeridos por Leandro Fortes no livro Jornalismo Investigativo. 

 Através da observação dos dois filmes, esta pesquisa busca relacionar o modo de 

tratamento da notícia utilizada pelos jornalistas nos dois filmes. Em O Resgate de um 

Campeão (2007), o jornalista Erik (Josh Hartnett), salva um sem teto e acredita que ele seja 

Bob Satterfield (Samuel L. Jackson) um famoso boxeador dos anos 60 que todos acreditavam 

estar morto. Assim surge para o jornalista a oportunidade de uma grande matéria, resgatando 

a história de um campeão.  

 Em O Solista (2009), Steve Lopez (Robert Downey Jr.) é um colunista famoso do Los 

Angeles Times e vive em busca de uma história incomum. Em um dia como outro qualquer, 

por acaso, ele ouve na rua uma música e descobre Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), tocando um 

violino de apenas duas cordas. O artista é um dos milhares de sem teto das ruas de Los 

Angeles, um ex-músico que sofre de esquizofrenia, sonha em tocar num grande concerto e é 

um eterno apaixonado por Beethoven. Lopez prepara uma coluna sobre sua descoberta e 

recebe de um leitor, como doação, um instrumento para o músico. É baseado em uma história 

real. 

 A escolha destes filmes ocorreu por se tratar de dois dramas de produção americana, 

que explicitam a rotina produtiva de jornalistas que se aproximam das usadas pelos jornalistas 

investigativos na busca de uma boa matéria. 

 O presente Trabalho Final de Graduação pretende identificar os métodos usados nos 

dois filmes O Solista e O Resgate de um Campeão dando início ao plano de análise, traçando 

um perfil do jornalista investigativo baseado nos métodos de Leandro Fortes, através de uma 

coleta de dados. 

 Duarte e Barros (2005) sugerem que ao fazer uma coleta de dados, estes dados devem 

ser selecionados e depois, comparados através de uma análise de conteúdo quanti-qualitativa, 

codificando os encadeamentos significativos do objeto de pesquisa, dando origem a 

elaboração dos indicadores. 

 Esta pesquisa será quanti-qualitativa. Primeiro por se tratar da  compreensão dos 

fenômenos através de um papel participante do pesquisador através de uma análise subjetiva 
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dos dados, a fim de compreender como se estrutura a figura do jornalista investigativo nos 

dois filmes ― a pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades 

sociais ‖( BAUER e GASKELL, 2002, p.23). 

 Após esta fase de observação, para elaborar de maneira sistemática o nosso foco de 

análise, será feita uma análise de contingência ou associativa, ou seja, um recorte dos 

momentos em que os dois atores que representam o papel do jornalista investigativo e aplicam 

suas técnicas de investigação em associação com os métodos de Leandro Fortes. A análise de 

contingência considera os pontos mais importantes, sendo eles organizados entre si, e a 

associação que eles procedem. 

 Para isso uma análise das mensagens colocadas, baseados no quadro de referência de 

Leandro Fortes em sua obra, foram estipuladas em três categorias as que se referem à 

investigação, ao material de investigação e às qualidades de um jornalista investigativo. 

 A sintetização dos dados será exposta através de 3 categorias baseadas nas 15 

categorias estipuladas por Fortes (2005), sendo cada ato do personagem-repórter identificado 

com cada uma delas. Seguindo o que sugere Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2003). 

 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa , por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constituitivos. È despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

―a olho nu‖, pois é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto do texto fílmico para 

desconstruí-lo e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. [...] Uma 

segunda fase consiste em estabelecer elos entre esses elementos isolados, em 

compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 

significante: reconstruir o filme ou fragmento. (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, 

p. 15)  

 

 

 As fontes trabalhadas na pesquisa são bibliográficas e videográficas. A bibliografia 

sobre o cinema foi ampliada com o estudo de análise fílmica. Anne Golliot-Lété e Francis 

Vanoyle (1994) mostram que para analisar um filme deve-se desconstruí-lo em partes, assim 

o analista se distancia do objeto de estudo, tornando-se capaz de destacar as informações e 

interpretações que não são vistas num contexto generalizado. 

Para aprofundar a análise, buscarei a evolução dos quadros observatórios, adentrando a 

uma síntese de ações de falhas e acertos, analisando estas manifestações do jornalismo 

investigativo com as já estipuladas por Leandro Fortes. 

 O primeiro ponto a ser explorado, serão os quinze métodos de Leandro Fortes, os 

quais serão sintetizados em três níveis, o da investigação, o do material de investigação, e 
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referente às qualidades do jornalista investigativo. Acreditamos que estas especificações serão 

importantes para a categorização dos acontecimentos ou ações jornalísticas no decorrer do 

estudo, gerando assim além de um percentual, uma visão dos atos jornalísticos em 

comparação aos métodos sintetizados. 

 

1.Referente à investigação: 

Checar, checar e checar. 
Entrevistas, muitas entrevistas. 
Conhecimento policial básico. 

Discrição. 

 

2.Referente ao material da investigação: 

 

Arquivos bem organizados. 

Atenção especial. 

Paciência e concentração. 

 

3.Referente às qualidades do jornalista: 

 

Liberte-se dos preconceitos. 

Lealdade ao leitor. 

Respeito às fontes. 

Clareza e simplicidade. 

Frieza, objetividade e precisão. 

Curiosidade e desconfiança. 

Coragem e responsabilidade.  

Paciência e perseverança. 
 

 

Percebemos que em sua maior parte, as qualidades do jornalista ‗ancoram‘ os 

preceitos básicos de uma boa investigação. Como refere Souza (2007), uma das características da 

profissão jornalística é de ―como ele estabelece um compromisso com o espaço da cidade, o local 

que concentra a dissemina hábitos e comportamentos da cultura de massas, onde, portanto, está a 

matéria-prima do trabalho jornalístico‖.(SOUZA, 2007,p.34) 

Após a escolha das categorias e suas sintetizações, fez-se uma análise descritiva nos 

dois filmes em estudo, para podermos visualizar e sistematizar o nosso foco de análise, efetuando-se 

um recorte do que deveria ser analisado dentro dos dois personagens dos filmes O Resgate de um 

Campeão e O Solista. 

Foi elaborada uma tabela, onde foram colocados em critérios de análise fílmica, 

segundo Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété  a desconstrução e reconstrução do objeto de análise. 

Assim faremos a descrição dos episódios e a apresentação dos recortes em análise, com os 

predefinidos por Leandro Fortes. 

Categorias de Leandro Fortes 

1) Paciência e Perseverança. 

2) Paciência e Concentração. 

3) Atenção Especial. 

4) Entrevistas, muitas entrevistas. 

5) Conhecimento Policial Básico. 

6) Curiosidade e desconfiança. 

7) Discrição. 

8) Checar, checar, checar. 

9) Liberte-se de preconceitos. 

10) Arquivos bem organizados. 

11) Frieza, objetividade e precisão. 

12) Lealdade ao leitor. 

13) Coragem e responsabilidade. 

14) Respeito as fontes. 

15) Clareza e simplicidade. 
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Para isso, fizemos uma decupagem dos momentos em que estes atos do jornalismo 

investigativo existiram no decorrer das películas. Alguns pontos foram cortados, devido a falta de 

relevância para a análise proposta. É importante ressaltar que os dois filmes são longa metragens de 

produção norte-americana, e são histórias baseadas em fatos reais. 
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5. LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA – O RESGATE DE UM CAMPEÃO 

5.1.1. O Resgate de um Campeão – Uma história real baseada em uma mentira 

“Um escritor assim como um pugilista precisa ficar sozinho, ter suas palavras publicadas é 

como entrar em um ringue, coloca seu talento em evidência, e não há onde se esconder”. 

- Erick Kernan 

 

FICHA TÉCNICA 

O Resgate de um Campeão ( Resurrecting the Champ).EUA, 2007 

Diretor: Rod Lurie 

Roteiro: Michael Bortman e Allison Burnett (tendo como base o artigo escrito por J.R. 

Moehringer) 

Elenco: Samuel L. Jackson, Josh Hartnett, Kathryn Morris, Dakota Goyo, Alan Alda, Rachel 

Nichols, Teri Hatcher, David Paymer, Peter Coyote 

 O Resgate de um Campeão é um filme que levanta uma série de questões que 

envolvem a prática do jornalismo. O longa-metragem fala a respeito da busca de uma boa 

história por parte de um jornalista, o repórter esportivo Erick Kernan (Josh Hartnett) que 

ainda no começo de carreira, escreve na editoria de esportes de um conceituado jornal de 

Denver, Estados Unidos.  

 No entanto, Kernan carrega consigo a fama de ser filho de um dos maiores jornalistas 

esportivos da história e, a todo o momento, tem que conviver com comparações a seu pai, fato 

que lhe deixa muito irritado. Além do mais, o jornalista vê que suas matérias no jornal estão 

cada vez perdendo mais espaço, portanto seu emprego também está em perigo. 

 Após sair de uma luta de boxe, salva um sem-teto, que estava levando uma surra de 

um bando de garotos, este que se auto-intitula ―Champ‖ (Samuel L. Jackson), Kernan acredita 

que ele seja o antigo campeão do boxe ―Battling‖ Bob Satterfield, que todos acreditavam estar 

morto. Todavia, o enigmático personagem interpretado por Samuel Jackson encanta Kernan 

com suas histórias de quando era um pugilista e convence o novato jornalista que é realmente 

o grande Satterfield que todos afirmavam não viver. 

 Erik fica curioso com a história do ―pugilista‖ e irá se lembrar deste homem mal-

cuidado quando, numa entrevista de emprego para uma revista especializada, sugere que o 

veículo conte a história de Champ, mostrando a situação calamitosa em que vive o antigo 

campeão. Desta forma, Erik acredita que sairá do jornal aonde trabalha para fazer matérias 
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que valham a pena e que façam com que seu filho Teddy (Dakota Goyo) olhe para ele com 

admiração. A esposa de Erik, Joyce (Kathryn  Morris), também é uma jornalista, com a qual 

Erik tem um relacionamento difícil, assim como o histórico de relacionamento com seu pai, 

que foi um famoso locutor esportivo, que o abandonou quando ele era criança. 

 Assim, surge para o jovem jornalista a oportunidade de uma grande matéria, 

resgatando esta história. Após seu texto ser publicado, a matéria tem uma grande repercussão, 

pois é exposta logo na capa de uma revista. O novato jornalista vê sua vida mudar de uma 

hora para outra. Ele vende uma história sem comunicação, este fato revela falta de descrição, 

paciência e concentração do jornalista. 

Contudo, alguns boxeadores históricos, ao lerem a matéria, vão atrás de dados e 

comprovam que o verdadeiro Satterfield está realmente morto. Ele havia sido enganado. Mas 

por quem? Um jornalista deve realmente considerar um morador de rua uma fonte confiável? 

Kernan revê seus conceitos e tem a concepção de que não soube colocar em prática todos os 

ensinamentos que teve na faculdade de jornalismo. 

 O mundo desaba sobre Kernan. É uma jornada na qual o ambicioso repórter 

transforma uma pauta em uma viagem pessoal, na qual ele resumirá sua própria vida 

profissional e seu relacionamento com a família. 

 Esta busca disfarça o grande mote de ―O Resgate de um Campeão‖ : retrata a vida de 

dois homens que cansaram de ser desvalorizados e decidiram se tornar vencedores, pessoas 

que pudessem causar orgulho naqueles que eles amavam.  

 Além da lição profissional que o jornalista teve, ele também recebeu um aprendizado 

familiar, pois vivia iludindo seu filho de seis anos com mentiras sobre sua profissão, e acabou 

vítima de seu próprio defeito com o homem denominado Satterfield. 

 No decorrer da narrativa do filme O Resgate de um Campeão, aplicaremos as 

categorias de Leandro Fortes, nos momentos em que os personagens executam o exercício do 

jornalismo investigativo no filme, sendo que, cada categoria pertence a um dos três grupos 

determinados anteriormente na página 31 deste trabalho, onde obteremos o seguinte resultado: 

 No início do filme, Kernan é representado como um jornalista freelance, que cobre 

lutas de um jornal dos Estados Unidos, na primeira cena, ao cobrir uma luta de boxe, ele ao 

anotar o que estava acontecendo perde o golpe do knockout
8
 da luta, por distração.  

                                                           
8
 Um nocaute é a luta final (também referida como um KO), vencendo critério em vários contatos plenos em 

 esportes de combate , como boxe , kickboxing , Muay Thai , MMA , Karatê e outros esportes. Um nocaute 

http://en.wikipedia.org/wiki/Full-contact
http://en.wikipedia.org/wiki/Full-contact
http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_sport
http://en.wikipedia.org/wiki/Boxing
http://en.wikipedia.org/wiki/Kickboxing
http://en.wikipedia.org/wiki/Muay_Thai
http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_arts
http://en.wikipedia.org/wiki/Karate
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 Após sair desta cobertura, ao se deslocar para casa, o jornalista encontra um mendigo 

sendo agredido por vândalos. Então resolve defende-lo,  lhe oferece uma esmola,  e começa 

assim uma relação com quem posteriormente viria a ser sua fonte.  

 Em uma reunião de pauta, no jornal onde trabalha, o jornalista busca por 

reconhecimento de sua matéria. Mas a história é barrada, mexendo com a vaidade profissional 

do jornalista. 

 Fatores que levaram o jornalista Kernan a buscar novas expectativas de 

reconhecimento de suas qualidades profissionais. Kernan então marca uma entrevista com um 

editor de uma revista reconhecida. 

 Nesta entrevista, com o intuito de impressionar um dos editores da revista, lembra-se 

do mendigo que ajudou anteriormente, estipulando um compromisso de uma matéria 

excepcional para a tal revista, e neste ponto é onde começa a busca pela informação ideal 

sobre o boxeador Bob Satterfield, reconhecendo o potencial noticioso do fato. 

 

O saber de reconhecimento – como localizar um evento – está ligado à capacidade 

de identificar os factos e acontecimentos que merecem ser tratados por notícia (...). 

Aqui, o jornalista recorre a um conjunto de valores-notícia à sua persistência 

noticiosa metaforicamente definida como ‗faro‘ e que seria uma competência que o 

distinguiria das restantes pessoas.(CORREIA, 2011, p.147) 

 

 Voltando ao jornal em que trabalhava, busca nos arquivos por informações referentes 

ao boxeador, utilizando do arquivo do jornal para levantar material de pesquisa, encontrando 

também fitas K7 narrando lutas de boxe. 

 Em busca da pauta, volta ao beco onde encontrou o mendigo pugilista, devido a 

curiosidade e a determinação do jornalista, porém sua abordagem estimula uma resposta da 

fonte em concordância com o que será investigado. Convida então a fonte para tomar uma 

cerveja em busca de maiores informações. 

 Ao colher informações, o jornalista reflete um comportamento que, segundo Sousa 

(2001), é considerado uma rotina na prática jornalística quando ― as informações que uma 

fonte disponibiliza ao jornalista devem ser enquadradas e tratadas sem adulteração, mas 

também devem ser, por princípio, verificadas‖ (SOUSA, 2001, p.64). 

                                                                                                                                                                                     
completo é considerado qualquer greve legal ou mesmo combinação que torna um oponente incapaz de continuar 

a luta. ( Fonte: http://heavyfists.com/difference-knockout-concussion Acesso em : 30/04/2013) 

http://heavyfists.com/difference-knockout-concussion
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 Na sequência do filme, após ser escolhido para cobrir uma nova luta, Kernan convida 

o mendigo para assisti-la, com o propósito de aproximação com sua fonte, onde observou que 

a fonte realmente exercia intimidade com o esporte. 

 Após a luta, o jornalista entra em um diálogo de convencimento com a fonte, com um 

apelo emocional. Contou que estava afundando em seu trabalho e que tinha problemas em sua 

casa, redução de pessoal nos jornais por causa da internet, referindo-se a publicação do artigo 

sobre a vida do Campeão como a ‗chance ao título‘ da vida dele. Uma história de vida a ser 

contada. 

 O Campeão aceita a proposta, se disponibilizando a fornecer informações sobre a 

matéria. Na volta para casa, o jornalista escuta o depoimento no toca-fitas do carro, das 

narrativas das lutas com que a fonte supostamente havia participado. 

 O jornalista pergunta sobre a vida pessoal da fonte, sobre como seus pais lhe tratavam, 

e a fonte mostrou uma marca no corpo que supostamente seu pai havia lhe feito. 

 Ao chegar a casa, verifica em seu arquivo pessoal fitas de gravações que havia 

herdado de seu pai. Neste arquivo havia uma luta de Tommy Kinkade e Bob Satterfield, onde 

notou algo estranho no contraponto da narrativa, com a história contada pela fonte. Segundo 

Sousa (2001), ―um bom jornalista deve ser curioso persistente, imaginativo e ousado. Deve 

estar disposto a desafiar estereótipos, expor mitos e mentiras. Deve lutar para que o jornal 

cumpra os seus compromissos com o leitor‖.(SOUSA, 2001, p. 37) 

 Fortes (2005) reforça que a coragem a e responsabilidade devem estar em conexão, 

assim como a curiosidade e a desconfiança, elas devem ser proporcionais ao peso do assunto, 

―a curiosidade é que leva o homem a olhar um buraco escuro no chão‖. (FORTES, 2005, 

p.33) 

 Curioso, o repórter foi ao encontro do mendigo novamente, este o convida para 

almoçar em um restaurante popular de Denver. O jornalista aceita o almoço. Ao verificar o 

carrinho de supermercado onde o mendigo guardava seus pertences, o jornalista sugeriu 

verificar se ali haveria mais provas ou dados que complementassem a investigação, mas não 

obteve sucesso, persistiu então em descobrir mais histórias sobre a fonte. E foi o que o 

entrevistado fez, deu-lhe mais histórias. 

 Ao assistir a fita de vídeo que continha à luta entre Satterfield e Kinkade, o jornalista 

se coloca no lugar dos repórteres que cobriam a matéria, percebeu a cicatriz que um dos 

lutadores tinha nas costas. 
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 Após checar a fita, o jornalista vai ao encontro da fonte para recolher novas 

informações. Ocupa o videocassete de uma loja para mostrar a luta, em que a fonte tinha 

participado. Observando a fonte, fez perguntas referentes ao material mostrado. 

 Ao ser perguntado pela fonte onde ele teria conseguido a fita, o jornalista responde – 

―Eu sou um ótimo jornalista investigativo, é o que eu faço‖. Assumindo uma posição de 

confiança com a fonte. O público da loja acaba reconhecendo a semelhança e pergunta ao 

repórter sobre o pugilista do vídeo. 

 Kenan nota que precisava de mais dados para a história, leva a fonte para um passeio 

onde param na frente da antiga casa do mendigo. Este não quer ser reconhecido pelos seus 

comuns. Fortes (2005)  aborda  que o respeito às fontes, é a chave da profissão. ―Cada 

jornalista tem o direito, previsto pela Constituição Federal de preservar suas fontes‖. 

(FORTES, 2005, p.37) 

 Em um passeio com seu filho, o jornalista o leva para conhecer ‗O Campeão‘, 

assumindo um papel de proximidade da fonte com sua família. 

 Após chegar à redação entra em contato com o filho de Satterfield, mas sem sucesso. 

Pois ao  mencionar que era jornalista, e sendo filho de um antigo comentarista esportivo que 

já tinha rixas com o boxeador, o filho recusou-se a atendê-lo. 

 Logo em seguida recebe a oportunidade de sua reportagem ganhar a capa da revista, 

pediu um tempo de duas semanas, mas o editor da revista pediu a reportagem pronta para um 

curto prazo de tempo. 

 Com o tempo curto, o repórter  vai ao encontro da desesperadora matéria, a procura de 

mais dados que comprovem a veracidade dos depoimentos, sugeriu um amigo do ‗Campeão‘, 

fez uma ligação para um contato que conhecia o verdadeiro Bob Satterfield. A fonte dialogou 

normalmente com o contato. 

 Após tentar a confirmação, publica a matéria, sem a objetiva certeza dos fatos. Ganha 

repercussão no seu meio de trabalho. Ganha até mesmo novas oportunidades de fama e 

reconhecimento, recebendo propostas em revistas de maior renome ( Show Time), onde o seu 

renome cresceria ainda mais. 

 Tornou-se cobiçado, famoso e admirado. Fortes (2005) comenta a respeito deste 

glamour que o jornalismo investigativo oferece.  
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Ainda assim, os veículos e, principalmente, os jornalistas, tendem a imprimir às 

matérias de grande relevância o selo dourado do jornalismo investigativo. Não é por 

outra razão que o conceito de investigação jornalística no Brasil está atrelado a 

escândalos e denúncias, quando se sabe que a maioria dessas matérias nasce do 

repasse puro e simples de informação, muito mais um mérito das fontes do que, 

propriamente, do repórter. O que antes era busca pelo furo passou a ser uma corrida, 

às vezes, desenfreada pelo rótulo. E também por outros motivos, inclusive uma 

colocação honrosa – e bem remunerada – dentro de um mercado de trabalho fechado 

e cada vez mais restrito das redações. ( FORTES, 2005, p.15) 

  

 No dia seguinte após a comemoração, recebe uma ligação referente ao artigo da 

revista, afirmando que Satterfield estava morto. Estas novas fontes desconfirmam uma 

informação que até então era verídica. 

 A fonte até mesmo pergunta para o jornalista se ele havia confirmado com os 

companheiros de ringue ou treinadores e filhos, e  o jornalista comentou que não. A nova 

fonte então liga para pessoas que conheciam o lutador, e estas confirmaram a morte do 

boxeador, mas ainda sim, sem nenhuma certeza. 

 Kenan busca então nos registros de nascimento do mendigo a identidade verdadeira da 

fonte da matéria já publicada, este não fornece informação alguma, mas cita que os 

documentos que o identificam é a revista recém-publicada e a fita de vídeo mostrada 

anteriormente. 

 O jornalista então percebe algo que poderá oferecer o reconhecimento da fonte, a fita 

de vídeo mostrada a outras fontes que já o conheciam. Voltando assim as antigas fontes que 

outrora haviam ligado avisando que Bob Satterfield havia morrido. 

 A fonte havia ido a todas as lutas de Satterfield, e quando o jornalista comenta da 

origem das marcas no corpo de um dos pugilistas, a fonte confirma que o homem que o 

jornalista havia feito a matéria, é outro pugilista, chamado Tommy Kinkade. 

 Entre a chance de um novo emprego na revista  Show Time e a retratação de seu artigo 

sobre o lutador, o jornalista entra em um confronto ético. Onde, além da admiração de sua 

família, a sua reputação como jornalista fica em jogo. 

 Na manhã seguinte, o filho do verdadeiro Satterfield comparece a redação do jornal, 

buscando processar o jornal por tal publicação inverídica. O editor do jornal então perguntou 

se o jornalista conferiu nos arquivos de óbitos sobre o boxeador, e exigiu uma retratação. 

 Fortes (2005) abrange esta ação como colocar em prática a técnica do jornalismo de 

precisão, onde é feita uma busca em arquivos públicos, diários oficiais, internet, revistas e 

cadernos de jornais, informações que possam ser relevantes ao material de investigação.  
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 O jornalista vai ao encontro do mendigo para entregar presentes que chegavam à 

redação, e acusa o mendigo pelas mentiras publicadas. O mendigo então comenta que ele foi 

Bob Satterfield mais tempo do que o jornalista disse ser jornalista. 

 Outro conceito básico e talvez o mais importante, e o que FORTES (2005) estipula 

como a checagem dos fatos, o que previne grandes dores de cabeça ao jornalista que o adota. 

 

Checar, checar, checar. E checar outra vez, toda vez que a informação lhe parecer 

estranha, imprecisa, inconsistente ou óbvia demais. Faz parte do bom jornalismo, 

sobretudo quando se trata de notícia sensível, abortar uma reportagem, por mais 

doloroso que seja, se ela tem falhas ou incongruências apresentadas na apuração. 

Uma única dúvida durante a apuração pode resultar em tragédias de todo o tipo, seja 

um sobrenome errado, seja  uma foto de personagem errado.(FORTES, 2005, p.34) 

  

Após trocarem desavenças, os dois percebem que cometeram erros, Kinkade então 

conta a sua verdadeira história. A história de um boxeador de interior que teria se tornado 

campeão em lutas secundárias. 

 O jornalista comentou que gostaria que a fonte tivesse contado isso antes. A fonte 

comentou que tinha dado o homem que o jornalista queria, juntamente com a chance que o 

jornalista havia pedido. 

 Em reunião no jornal, o jornalista assume a responsabilidade do erro da matéria, 

admitiu que notou algo errado, mas mesmo assim publicou a matéria, sugeriu uma retratação 

com o filho de Bob Satterfield, onde iria expor a verdadeira história de Satterfield. 

 O jornalista cumpriu o acordo. 

 

5.1.2. Aplicação das categorias de Leandro Fortes 

Vamos aplicar as categorias de Leandro Fortes, nos momentos em que os personagens 

executam o exercício do jornalismo investigativo no filme O Resgate de um Campeão, sendo 

que, cada categoria pertence a um dos três grupos determinados anteriormente (p. 31). 

Dividimos a tabela em quatro colunas onde na primeira são enumeradas as ações 

perceptíveis, na segunda as atividades referentes ao jornalista e as ações de jornalismo 

investigativo, na terceira as devidas referenciações dos métodos de Leandro Fortes e na quarta  

coluna as características sintetizadas dos quinze métodos de Leandro Fortes. Onde  

poderemos obter o seguinte resultado: 



39 

 

 

ATIVIDADES REFERENTES AO 

JORNALISTA E AS AÇÕES DE 

JORNALISMO INVESTIGATIVO 

MÉTODOS DE LEANDRO 

FORTES 
CARACTERÍSTICAS 

1 
Anotando uma luta, perdeu o golpe 

final ao se distrair. 

Paciência e concentração. 

Arquivos bem organizados. 
2 

2 Ajuda a fonte ( 1º contato ) Atenção especial. 
3 

3 

Abordagem (curiosidade pela história 

do campeão, deu dinheiro, tendo como 

visão uma futura história.) 

Liberte-se dos preconceitos.. 

Coragem e responsabilidade 

Curiosidade e desconfiança. 

3 

4 
Conversa com editor do jornal, cujo 

feedback foi a inexpressividade. 

Clareza e simplicidade. 

Frieza, objetividade e precisão. 

Insistência e perseverança. 

3 

5 
Carrega o nome do pai 

(responsabilidade familiar) 

Paciência e concentração. 

Liberte-se dos preconceitos. 

Lealdade ao leitor. 

3 

6 
Jornalista em busca de personalidade 

criativa 

Insistência e perseverança. 

Liberte-se dos preconceitos. 

Lealdade ao leitor. 

Coragem e responsabilidade. 

1 

3 

7 

Procura nos arquivos do jornal, 

revistas, etc. Fita K7, rádio do carro ( 

luta gravada) 

Pesquisa minuciosa. 

Curiosidade e desconfiança. 

Conhecimento policial básico. 

Arquivos bem organizados. 

2 

3 

8 

Foi em busca de uma pauta, voltou ao 

beco onde teve seu primeiro encontro 

com a fonte. 

Liberte-se dos preconceitos. 
3 

9 

Abordou a fonte com concordâncias e 

informações. Como se fossem 

fidedignas. 

Entrevistas, muitas entrevistas. 
1 

10 Combina em voltar e dá mais dinheiro. Discrição. 
1 

11 Levou a fonte a uma luta. Atenção especial 
3 

12 

Pagou algumas cervejas e convenceu a 

fonte a lhe contar a história com um 

apelo emocional. 

Insistência e perseverança. 
1 

13 Uso de um gravador portátil. Conhecimento policial básico. 
1 

14 
Escuta a fita de seu pai ( repórter ) 

antigo narrador de lutas de boxe. 
Arquivos bem organizados. 

2 

15 

Notou algo estranho no contraponto da 

narrativa, com a história contada pela 

fonte. 

Checar, checar e checar. 
1 

16 

Opta em mexer nos objetos pessoais 

da fonte, ―pelo bem da história‖, mas 

sem sucesso. 

Liberte-se dos preconceitos. 

Atenção especial. 

Insistência e perseverança. 

Pesquisa minuciosa. 

1 

2 

3 

17 

Ouve fitas do Natal de 53 ( última luta 

) , notou que não falava em Bob 

Satterfield 

Checar, checar e checar. 

Arquivos bem organizados. 

Insistência e perseverança. 

Pesquisa minuciosa. 

1 

2 
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18 

Gravador, documentos, fitas de vídeo. 

(procura pela autenticidade da 

História.) 

Paciência e concentração. 

Entrevistas, muitas entrevistas. 

Conhecimento policial básico. 

Checar, checar e checar. 

Arquivos bem organizados. 

1 

2 

19 

Coloca fita para rodar no escritório da 

redação (questionando a autenticidade 

das imagens) 

Insistência e perseverança. 

Curiosidade e desconfiança. 

Arquivos bem organizados. 

1 

2 

20 

Mostrou a luta em uma loja para a 

fonte( curioso para saber quem era o 

desafiante. Fonte fornece mais 

informações) 

 

Curiosidade e desconfiança. 
3 

21 

Recebe documentos e mais alguns 

dados da arquivologista do jornal onde 

trabalha. 

Pesquisa minuciosa. 

Atenção especial. 

Curiosidade e desconfiança. 

Checar, checar e checar. 

Arquivos bem organizados. 

1 

2 

3 

22 

Recebe o telefone do filho de Bob 

Satterfield, e também do último 

sobrevivente que lutou com o 

pugilista. 

Atenção especial. 

Entrevistas, muitas entrevistas. 

1 

2 

23 
Ligou para o filho de  Satterfield, sem 

sucesso. 
Checar, checar e checar. 

1 

24 
Assumiu contato com a fonte, e 

aceitou a publicação da matéria. 

Coragem e responsabilidade. 

Lealdade ao leitor. 
3 

25 
Amigos depõem que ―fonte‖ está 

morta. 

Checar, checar e checar. 

Entrevistas, muitas entrevistas. 

Conhecimento policial básico. 

1 

26 

Fontes que conheciam o boxeador 

ligam 

(contra prova) 

Atenção especial 

Entrevistas, muitas entrevistas. 

1 

2 

27 
Em busca da veracidade: documentos 

que comprovem. 

Paciência e concentração 

Pesquisa minuciosa 

Atenção especial. 

Checar, checar e checar. 

Arquivos bem organizados 

1 

2 

3 

28 

Mostra vídeo para amigos do 

―pugilista‖. Revelado que a fonte era 

inverídica 

Checar, checar e checar. 

Coragem e responsabilidade. 

Entrevistas, muitas entrevistas. 

1 

3 

29 
A descoberta da verdade. Filho de Bob 

Satterfield informa que o pai está 

morto. 

Atenção especial. 

Checar, checar e checar. 

Lealdade ao leitor. 

Coragem e responsabilidade. 

1 

2 

3 

30 Chefe indaga se ele conferiu o 

obituário do boxeador. 
Checar, checar e checar. 

1 

31 
Fonte comenta: eu te dei o homem que 

você queria, e você disse que queria a 

sua chance. Retratação da História 

Lealdade ao leitor. 

Coragem e responsabilidade. 

Clareza e simplicidade. 

Pesquisa minuciosa. 

2 

3 
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 As categorias de Leandro Fortes foram comparadas com trinta e uma (31) ações 

perceptíveis do jornalista no filme O Resgate de um Campeão, o que gerou uma perspectiva 

de sua usabilidade no decorrer do filme. Mostrando-nos o seguinte resultado: 

1- Referente à Investigação: 19 

2- Referente ao material da Investigação: 14 

3- Referente às qualidades do Jornalista Investigativo: 16 

38%

29%

33% 1.Referente à Investigação

2.Referente ao material da investigação

3.Referente as qualidades do Jornalista
Investigativo

Por combinação: 

42%

17%
8%

33%
1 e 2  

1 e 3

2 e3

1 2 3
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6. LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA 

6.1.1. O Solista – Até que ponto vai o relacionamento do jornalista com a sua fonte  

Quanto uma história vale a pena, a ponto de merecer o envolvimento com a fonte e quando o 

envolvimento vale a pena a ponto de poder ser levado ao público? 

 

FICHA TÉCNICA 

O Solista ( The Solist).EUA, 2009- 117 minutos 

Gênero: Drama 

Diretor: Joe Wright 

Roteiro: Steve Lopez (livro) e Susannah Grant 

Elenco : Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Catherine Keener, Tom Hollander 

 O Solista é uma história real e sobre um personagem com problemas mentais e o 

relacionamento de um jornalista e sua fonte. O longa metragem dirigido por Joe Wright, narra 

a história do repórter Steve Lopez (Robert Downey Jr.) que ao andar em uma praça ouve um 

som de violino, um som que não pertencia áquele ambiente. Quando chega mais perto, 

percebe que se trata de Nathaniel Anthony Ayers Jr. (Jamie Foxx), um esquizofrênico, que 

vive nas ruas de Los Angeles e que tocava um violino com apenas duas cordas e diz já ter 

estudado em Julliard School (uma das escolas de música mais conceituadas do mundo). 

 Lopez é um jornalista (colunista) do Los Angeles Times, que escreve sobre 

acontecimentos do cotidiano. Até mesmo um acidente de bicicleta virava matéria. Para ele se 

um acidente gerava conteúdo para sua coluna, o que diria um provável prodígio musical que 

vive nas ruas?  

 Enquanto a redação do Los Angeles Times, encontra-se em situação de corte de pessoal 

por causa da queda nas vendas de jornais, o repórter  emplaca uma matéria de grande 

repercussão. Leitores escrevem cartas, comovidos com a história de Nathaniel e até o prefeito 

da cidade, influenciado pelos textos sobre o mendigo, anuncia medidas demagógicas para 

amenizar a situação dos mais 90 mil sem-teto da cidade. 

 Mas não é só o público que se comove com a história do talentoso aluno de Julliard 

que ficou esquizofrênico e foi morar nas ruas. Lopez não consegue se desligar da fonte e 

deixa de ser apenas o repórter em busca de uma boa história e torna-se seu amigo. Ele planeja 

tirar Nathaniel das ruas e fazê-lo voltar a estudar música. Ao receber um violoncelo doado por 

uma leitora de sua coluna, Lopez leva o instrumento até Nathaniel com a proposta que ele 
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receberia se saísse das ruas. O apego é tanto que o mendigo chega a dizer que Lopez é seu 

deus, que vive nas alturas do Los Angeles Times.   

 O mendigo-músico, sem dúvidas, rendeu boa pauta, mas uma história tão rara e uma 

pessoa tão encantadora movem o interesse de Lopez para além da profissão. É onde a 

densidade do filme encontra as questões que envolvem dois grupos que não deveriam se 

envolver muito além das entrevistas. 

 Envolvido com a história de Nathaniel, sua vida de solitário divorciado, viciado em 

trabalho, o jornalista Lopez encontra um novo sentido ao tentar entender o talento, a 

resistência e a ingenuidade que Nathaniel mantém, vivendo em meio ao perigo e à miséria, 

receoso em sair das ruas, com pânico de ser internado. 

 O envolvimento com a fonte não soa antiético e nem a motivação para Lopez querer 

tirar Nathaniel da rua se limita a um altruísmo simplista ou piegas. É o olhar que o jornalista 

deve ter para perceber a singularidade de uma história, mas também como um mundo todo 

pode se refletir ali. O impacto que a matéria deveria ter sobre os leitores, retornou para o 

jornalista. 

 No decorrer da narrativa do filme O Solista, aplicaremos as categorias de Leandro 

Fortes, nos momentos em que o personagem executa o exercício do jornalismo investigativo 

no filme, sendo que, cada categoria pertence a um dos três grupos determinados anteriormente 

na página 31 deste trabalho, onde obteremos o seguinte resultado: 

 No início do filme, Steve Lopez sofre um grave acidente, ao pedalar para o seu 

trabalho, cai em um buraco numa das ruas de Los Angeles, ao desviar de um guaxinim. 

Apesar de não lembrar por que caiu devido a pancada na cabeça, usa do seu acidente para 

produzir uma matéria para o jornal em que é colunista. Caneta e papel na mão, ainda no leito 

de recuperação, desempenhando seu papel de jornalista. 

 

A função primária dos jornais é comunicar à raça humana o que seus membros 

fazem, sentem e pensam. O jornalismo, portanto, exige de seus praticantes o mais 

amplo alcance de inteligência, de conhecimento e de experiência, assim como 

poderes naturais e treinados de observação e raciocínio. As suas oportunidades como 

cronista estão indissoluvelmente ligadas a suas obrigações como professor e 

intérprete. (BUCCI, 2003 apud FORTES, 2005, p. 21) 

 

 Ao fazer isto, o jornalista se mostra de acordo com as qualidades referentes ao 

jornalista investigativo, além da lealdade ao leitor, Lopez entra na categorização da frieza, 

objetividade e precisão, ocupando-se da ocasião para a produção de mais uma matéria.  
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 Ao chegar a sua casa, se depara com a sua vida pessoal, a de um jornalista, separado, 

recém-acidentado e que tem um gravador como companheiro, onde registra todos os 

acontecimentos e suas percepções do cotidiano. 

 No decorrer do filme O Solista, é visível a relação deste jornalista com seu gravador, 

além de outros meios de comunicação como o celular, filmadora e reprodutores de áudio 

diversos. Explicitando o uso de ferramentas para o bom resultado de uma investigação, Fortes 

( 2005) comenta sobre a aproximação com a atividade policial, a ética e os motivos da escolha 

por tais ferramentas. 

Uma das maiores dificuldades da investigação jornalística reside, justamente, nas 

bases éticas de uma atividade que tende a se misturar com uma atividade muito mais 

próxima do trabalho policial do que, propriamente, do jornalismo. A utilização de 

câmeras e gravadores escondidos suscita toda sorte de debate entre estudiosos da 

mídia, o público e os agentes da Justiça. Desse debate constante retiram-se mais 

dúvidas do que respostas, normalmente porque partem de uma avaliação do 

resultado, e não da ação em si. A tentação de se descobrir a verdade, ou dela se 

apropriar como trunfo, pode levar as redações a optarem por todo tipo de meio 

investigativo, legal ou não, graças à velha máxima de que os fins justificam os 

meios. (FORTES, 2005, p. 17) 

 

  

Ao chegar à redação no dia seguinte, Lopez já está com uma fonte ao telefone, 

tratando de uma pauta ainda em desenvolvimento. Chega então uma colega de redação 

mostrando o resultado de uma pesquisa que referenciava a diminuição do número de 

americanos no consumo do jornal impresso. 

 Apesar de acidentado, recebe pauta da editora-chefe, motivando-o a escrever mais 

sobre hospitais e serviços de saúde. ―Foi divertido, as pessoas adoram quando você sangra.‖ – 

comenta. 

 Em seu intervalo, foi tomar ar em uma praça da cidade, quando escuta uma suave 

música no ar, vai em direção a musica e encontra um mendigo tocando um violino ao lado de 

seu carrinho de supermercado cheio de pertences, agachado na sombra de estátua de 

Beethoven. Lopez neste momento desemprenha mais uma qualidade do jornalista, a de 

libertar-se dos preconceitos e no que Fortes referencia como ―olho do repórter,  é [ele] que vai 

descobrir por entre qual brecha se pode chegar à notícia‖ (FORTES, 2005,p. 36). 

 O jornalista se aproxima e pergunta se o mendigo é fã de Steve Wonder, pois percebeu 

que estava escrito na base da estátua, e no chapéu do mendigo o nome deste cantor. Nota que 

o violino só possui duas cordas, a resposta do mendigo é quase não entendível. Apesar de 

perceber a falta de faculdades mentais normais o repórter curioso, procura saber mais sobre 
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este indivíduo. Reconhecendo alguns lugares mencionados, pergunta em ‗gancho‘ com a 

resposta, se ele é de algum desses lugares, ao perceber que não se tratava somente de um 

mendigo. 

  O jornalista se apresenta ao mendigo, este fala seu nome, mas recusa apertar a mão do 

jornalista. O repórter pergunta quem são os nomes escritos em um coqueiro á frente da 

estátua, o mendigo então responde que eram seus colegas em Julliard. O jornalista então 

percebe o surgimento de uma pauta em potencial, o aluno de uma das mais conceituadas 

universidades de música do mundo, jogado à sarjeta. 

 Ao voltar para a redação dos Los Angeles Times, averigua se Nathaniel Anthony Ayers 

Junior consta no registro de alunos de Julliard, e recebe uma confirmação negativa. Então 

risca de seu caderno de pautas, a possibilidade de uma matéria com o violinista da praça. 

 Logo no mesmo dia, recebe um telefonema da mesma escola que tinha ligado 

anteriormente. A atendente confirma que o mendigo realmente é um ex-aluno que se 

matriculou em 1970, e saiu no final de seu segundo ano de estudos, não se graduando. 

 Lopez pega seu gravador e vai ao encontro do mendigo na mesma praça onde ocorreu 

o primeiro contato, registrando suas impressões desde o primeiro momento até àquela hora. 

Chegando à estátua, não encontra o ex-aluno. 

 No dia seguinte, no caminho do trabalho, Lopez encontra Nathaniel tocando seu 

violino em um viaduto. O jornalista para o carro e se aproxima do ex-aluno, este o reconhece. 

O jornalista então pede permissão para publicar a história do mendigo ex-aluno de Julliard, 

aproveitando a situação avalia e colhe informações que posteriormente serão checadas. 

 

É de grande valia entender alguma coisa sobre investigação policial, seleção de 

pistas, análise de provas e indícios. Significa dizer que o repórter deve prestar 

atenção tanto às informações oficiais como àquelas que ele mesmo irá, 

obrigatoriamente, coletar durante a apuração. (FORTES, 2005, p. 33) 

 

 Lopez pega seu gravador e pede permissão novamente, comenta que teria feito uma 

ligação para a antiga escola de Nathaniel, este confessa que teria largado, mas que não sabia o 

verdadeiro motivo para isso. Lopez pergunta ao mendigo se ele possuía alguém para ligar, o 

mendigo informa o nome de sua mãe que já havia falecido, e também um número que havia 

decorado. 
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 O jornalista então liga para este número, que porventura era da tia de Nathaniel e pega 

o contato de seu parente mais próximo, sua irmã, que não sabia notícias e nem o paradeiro do 

mendigo. 

 Ao conversar com a irmã de Nathaniel, além de prestar satisfações dos porquês de 

escrever uma matéria sobre o mendigo, Lopez descobre novas informações a respeito da vida 

do ex-aluno de Julliard, o ambiente em que vivia inclusive o nome de seu antigo tutor 

musical. Dando prosseguimento a investigação, conforme Fortes (2005) comenta sobre como 

procurar, e onde procurar estes dados para a sua checagem. 

 

Atenção especial a todos os tipos de documentações disponíveis, inclusive as 

públicas. Relatórios anuais de empresas, certidões, registros de imóveis, contratos, 

processos judiciais transitados em julgado, sites de internet, cadernos de revistas e 

jornais, tudo isso pode trazer informações surpreendentes em uma investigação 

jornalística. ( FORTES, 2005, p.31) 

 

 

 Com as informações gravadas, Lopez começa seu trabalho de produção da matéria, 

escutando gravações, localização temporal, e todo o contexto sócio, político, econômico e 

cultural que vivia o raro mendigo, assim também, o que ocasionou este, morar nas ruas de Los 

Angeles
9
. 

 Ao publicar a história de Nathaniel em sua coluna, Lopez recebe uma encomenda na 

redação do jornal onde trabalha. Um violoncelo foi doado por uma leitora que se sensibilizou 

ao saber que o mendigo tocava um violino de duas cordas. Este mencionou que não teria 

como pagar. Lopez comenta que é gratuito, e que entregaria o presente contanto que 

Nathaniel dormisse em uma clinica de reabilitação. 

  Ao chegar à clinica de reabilitação , entrega o violoncelo ao zelador do lugar, e 

aproveita a oportunidade para ‗checar‘ as possibilidades do lugar. Esperou lá por horas, mas 

nem sinal de Nathaniel. Volta para casa, sem a possibilidade de escrever uma nova crônica 

sobre o mendigo músico. 

 No outro dia recebe outro telefonema. O zelador da clinica de reabilitação  coloca o 

mendigo no telefone tocando seu violoncelo. O repórter vai imediatamente ao encontro de 

                                                           
9 Nathaniel foi tímido em nosso primeiro encontro. Ele se afastou quando me aproximei para lhe dizer que gostei 

de sua música, abafado pelas britadeiras na Grand Street. Seu primeiro instrumento foi o violoncelo. Engraçado, 

ele nunca teve uma aula de violino. Ele nunca teve. Ele nunca foi ensinado a tocar violino. Ele trocou pelo outro, 

depois de cair nas ruas. Um dia, perguntei a ele sobre esperanças e sonhos. ―É fácil‖, ele disse. ―Eu gosto dessas 

duas cordas extras‖. Bandas do Oeste - Por Steve Lopez 

 



47 

 

Nathaniel. Em uma conversa com o zelador, Lopez mostra sua preocupação com o tratamento 

da doença de sua fonte.  

Fortes (2005) no ponto em que aborda a descrição que todo jornalista investigativo 

deve praticar, comenta também sobre a relação com as fontes e o cuidado de não se envolver, 

tornando o profissional, pessoal. 

 

O movimento silencioso de um bom repórter pode ser, muitas vezes, a chave de uma 

reportagem de sucesso. Assim como devem ser calculadas as investidas do repórter 

junto às fontes de forma a preservar o sigilo da apuração. Vale lembrar que o 

distanciamento da notícia é uma boa maneira de se resguardar de reações 

desconfortáveis, sobretudo no caso de denúncias. O jornalista investigativo deve, na 

medida do possível, caminhar pela sombra, ser pouco conhecido, não se deixar 

fotografar, falar o mínimo possível ao telefone (para evitar os grampos) e manter 

uma relação estritamente profissional com as fontes. O repórter não precisa — na 

verdade, não deve — inserir-se socialmente na vida das fontes, e vice-versa. 

(FORTES, 2005, p. 34) 

 

  

Ao sair para pátio da clinica de reabilitação, nota que Nathaniel não se encontrava 

mais ali. Sai à procura do mendigo. Ao caminhar pelas ruas do bairro, nota a realidade social 

das ruas da periferia de Los Angeles. Enxerga as luzes de uma ambulância e vai verificar o 

que havia ocorrido. Uma mulher havia morrido de overdose. 

 Nathaniel repentinamente aparece atrás do jornalista, e o leva até o local onde dormiria 

aquela noite. Arrumou a sua cama. Lopez deita ao lado de sua fonte, em uma cama 

improvisada no chão, liga o gravador e colhe mais informações para a sua matéria. O 

jornalista observa a situação do local, e as condições em que vivem os moradores, e escreve 

sobre isto na sua coluna.   

 No da seguinte o jornalista convida sua fonte para um ensaio da orquestra da cidade. 

Devido ao mendigo não querer deixar seus pertences na clinica de reabilitação, empurram o 

carrinho até o local do ensaio do concerto. 

 A repercussão da coluna e da situação do local foi iminente. O prefeito de Los Angeles 

então resolve repassar verbas para a melhoria populacional da cidade, graças à matéria do 

repórter. 

 O jornalista então começa a sentir certo nível de responsabilidade junto a sua fonte, a 

convivência dos dois durante a apuração da matéria fez criar vínculos, devido a proximidade. 

A fonte chega a comparar o jornalista ao ‗deus‘ dele. 
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 Lopez tenta arrumar um lugar para Nathaniel, um apartamento. Este reluta. Mas Lopez 

insiste e convence o mendigo a ocupar sua nova casa.  

 O jornalista leva um maestro para observar e dar aulas a Nathaniel, o jornalista grava 

as aulas em uma câmera de vídeo. Após mencionar novamente que o jornalista é o seu ‗deus‘. 

 Lopez preocupado retorna à clinica de reabilitação, e busca explicações a respeito do 

comportamento de Nathaniel. E não recebe nenhuma resposta, a não ser que Nathaniel é 

dependente de sua amizade. 

 Lopez recebe do maestro da orquestra da cidade a oportunidade de um recital para 

Nathaniel, mas fica inseguro quanto a isso. O maestro é persuasivo, convencendo o jornalista 

a concordar com a ideia. 

 Nathaniel então vai ao seu recital, mas devido a esquizofrenia, não consegue realiza-

lo, e foge do local. Lopez sai a procura do músico.  

 Na manhã seguinte recebe uma ligação do zelador da casa de recuperação, avisando 

que Nathaniel estaria tomando café da manhã, e  em segurança. Lopes vai ao apartamento do 

músico levando o violoncelo que havia deixado para traz na orquestra. 

 Tenta uma nova aproximação, levando documentos para a aprovação de um 

diagnóstico de especialistas e internação referente a doença de Nathaniel. Ao perceber-se do 

que se tratava, Nathaniel tem um surto, e agride o jornalista, que foge. 

 Lopez então percebeu que sua aproximação estava em um nível máximo, que 

precisava de espaço, e que não tinha o poder de curar a sua fonte. Resolve então chamar a 

irmã de Nathaniel para tomar conta do irmão, e a leva para o centro de reabilitação. 

 Voltaram a conversar, se desculparam e a partir daquele momento se tornaram grandes 

amigos. Nathaniel Ayers ainda dorme abrigado e é membro do LAMP , escola de apoio para 

portadores de deficiência na saúde mental. Continua a tocar violoncelo e também violino, 

baixo, piano, violão, trompete, trompa, bateria e gaita. Steve Lopez
10

 continua escrevendo sua 

coluna para o LA Times, e está aprendendo a tocar violão. 

                                                           
10 Um ano atrás, conheci um homem que estava em baixa com sua sorte, e pensei que poderia ser capaz de ajuda-

lo. Não sei se consigo. Sim, meu amigo Sr. Ayers agora dorme abrigado. Ele agora tem uma chave e uma cama. 

Mas o seu estado mental, assim como o seu bem-estar, são tão precários agora como eram no dia que nos 

conhecemos. Há pessoas que vão me dizer que o ajudei. Especialistas em saúde mental que dizem que o simples 

ato de ser amigo de alguém pode mudar a química do seu cérebro, e melhorar sua convivência com o mundo. 

Não posso falar em nome do Sr. Ayers a respeito disso. Talvez nossa amizade tenha o ajudado. Mas talvez não. 

Posso, no entanto falar por mim, posso lhes dizer por testemunhar a coragem do Sr. Ayers, que com sua 

humildade, sua fé e seu poder de sua arte, aprendi a dignidade de ser fiel a algo que se acredita. Se segurando 

nisso, e acima de tudo isso, e acreditar, sem dúvida, é isso que o levará para casa. Bandas do Oeste- Por Steve 

Lopez 
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6.1.2. Aplicação das categorias de Leandro Fortes 

 

Vamos aplicar as categorias de Leandro Fortes, nos momentos em que os personagens 

executam o exercício do jornalismo investigativo no filme O Solista, sendo que, cada 

categoria pertence a um dos três grupos determinados anteriormente (p. 31), poderemos obter 

o seguinte resultado: 

 
ATIVIDADES REFERENTES AO 

JORNALISTA E AS AÇÕES DE 

JORNALISMO INVESTIGATIVO 

MÉTODOS DE 

LEANDRO FORTES 
CARACTERÍSTICAS 

1 Colunista e contratos de leitura Lealdade ao leitor. 3 

2 
A pauta aparece (olhos atentos), passeando no 

parque. 

Atenção especial. 

Curiosidade e 

desconfiança. 

2 

3 

3 

Abordagem, percepção, informação, ―caindo 

do céu‖. Percebe alguém tocando um violino. 

Estátua de Mozart musica ambiente tocado 

por um indigente, Beethoven ―líder de Los 

Angeles‖ 

Paciência e 

concentração. 

Curiosidade e 

desconfiança. 

Discrição. 

 

1 

2 

3 

4 
Colhe informações, sem anotar. Mencionado o 

nome de uma das maiores universidades de 

música do mundo.( Julliard) 

Atenção especial. 

Curiosidade e 

desconfiança. 

2 

3 

5 Liga para Julliard, em busca de informações. 

Discrição. 

Checar, checar e checar. 

Frieza, objetividade e 

precisão. 

1 

3 

6 Negativa de confirmação da história 
Insistência e 

perseverança 
1 

7 Lista de Pautas 
Arquivos bem 

organizados. 
2 

8 
Recebe confirmação de pauta. O Indigente 

realmente estudava em Julliard. 

Checar, checar e checar. 

Liberte-se dos 

preconceitos. 

1 

3 

9 
Volta ao ponto do primeiro encontro. 

( Parque) 

Discrição. 

Pesquisa minuciosa. 

 

1 

2 

10 
Pede permissão para a fonte para publicar sua 

história de vida. 

Atenção especial. 

Frieza, objetividade e 

precisão. 

2 

3 

11 
Informações relevantes da família, a procura 

de vestígios. Uso do gravador. 

Pesquisa minuciosa. 

Entrevistas, muitas 

entrevistas. 

Checar, checar e checar. 

1 

2 

12 

Localização temporal de como a fonte ficou 

esquizofrênica. (Racismo, furacão Katrina, 

mudanças )sociais. Pesquisa de campo. 

 

Pesquisa minuciosa. 

Atenção especial. 
2 

13 
Vai até onde a fonte dorme. Uso do gravador. 

Deita junto na sarjeta para colher a 

Conhecimento policial 

básico. 

1 

3 
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informação. Liberte-se dos 

preconceitos. 

Frieza, objetividade e 

precisão. 

Coragem e 

responsabilidade. 

14 
Ao se comover com a história publicada na 

coluna, leitora envia um Violoncelo ao 

jornalista e este o leva até a fonte. 

Lealdade ao leitor. 3 

15 
Pressão do jornal, conflito da matéria 

publicada. 

Paciência e 

concentração. 

Arquivos bem 

organizados. 

Lealdade ao leitor. 

Clareza e simplicidade. 

2 

3 

16 
Convida a fonte para um concerto. 

(Aproximação) 

Atenção especial. 

Liberte-se dos 

preconceitos. 

Coragem e 

responsabilidade. 

2 

3 

17 

Devido a proximidade com a fonte, cria-se um 

conflito quanto a amizade x pauta. Leva o 

carrinho de objetos do indigente até o 

concerto. 

Discrição. 

Liberte-se dos 

preconceitos. 

Coragem e 

responsabilidade. 

1 

3 

18 
Procura um apartamento para alojar a fonte. 

Fonte compara jornalista a ―deus‖. Faz a 

mudança do indigente ao apartamento. 

Atenção especial. 
2 

 

19 
Usa filmadora para colher imagens da vida da 

fonte. 

Entrevistas, muitas 

entrevistas. 

Arquivos bem 

organizados. 

1 

2 

20 

Ideia de um recital, onde a fonte seria a 

atração principal. Negação da fonte. Fonte 

quebra o vínculo com o repórter. 

Reconciliação. Jornalista nota que é 

necessário o distanciamento. 

Insistência e 

perseverança. 

Paciência e 

concentração. 

Coragem e 

responsabilidade. 

1 

2 

3 

 

Cada categoria de Leandro Fortes que foi comparada com trinta e uma (31) ações 

perceptíveis dos jornalistas, dando uma perspectiva de sua usabilidade no decorrer dos filmes. 

Mostrando-nos o seguinte resultado: 

1- Referente à Investigação: 10 

2- Referente ao material da Investigação: 12 

3- Referente às qualidades do Jornalista Investigativo: 13 
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29%

34%

37%
1.Referente à Investigação

2.Referente ao material da Investigação

3.Referente às qualidades do Jornalista
investigativo

 Por combinação: 

15%

31%
39%

15%

1 e 2  

1 e 3

2 e3

1 2 3
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Com a realização da presente monografia, acreditamos que tenha sido alcançado o 

objetivo desta pesquisa, de estudar as características do jornalismo investigativo no cinema, 

percebendo se os métodos adotados pelos jornalistas-personagens nos dois longas-metragens 

O Solista e O Resgate de um Campeão coincidem com os métodos do jornalista brasileiro 

Leandro Fortes. O resultado é concordante com o proposto pela pesquisa. 

 Foram identificadas aproximações entre os métodos investigativos brasileiro e 

americano, conforme a rotina jornalística dos EUA mostrada nos filmes, onde observou-se 

que as temáticas adotadas foram relevantes. 

 É importante frisar que os dois filmes são baseados em histórias reais, tornando a 

percepção dos métodos o mais próximo possível da não-ficção, possibilitando serem 

comparados com os métodos reais de Leandro Fortes, na prática profissional. 

 Com base nos dois filmes selecionados, e nas amostras de ações dos jornalistas 

coletadas, percebeu-se a veleidade de se constituírem como filmes de jornalismo 

investigativo, a partir dos conceitos estudados, em comparação com os métodos enunciados 

por Leandro Fortes. 

 Os dois repórteres analisados, são profissionais comuns que exercem atividades que 

remetem à prática do jornalismo investigativo, ou seja, a profundidade e a importância do 

tempo de pesquisa, assim como as questões éticas que abrangem a prática deste tipo de 

jornalismo. 

 A partir dos estudos, levantam-se hipóteses para as ações dos jornalistas nos dois 

filmes, principalmente por se tratarem de investigações referentes às histórias de vida e 

baseadas no contato direto com as fontes.  

No jornalismo, sobretudo no gênero investigativo, não há como seguir um padrão. A 

elaboração de uma reportagem depende dos diversos fatores que direcionam uma investigação 

a tornar-se uma publicação de alta verossimilhança. 

 Para tanto foi importante a presença de autores através de conceitos como de Fortes  e 

Burgh que deram as bases para esta pesquisa, pois defendem as características de um 

jornalismo investigativo: que são a profundidade, o tempo de pesquisa, e as peculiaridades do 

trabalho do jornalista investigativo e do repórter factual, que definem o teor de uma 

investigação em excelência. 
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 O jornalismo investigativo diferencia-se pelo seu processo de apuração e pelos 

procedimentos com que o jornalista desenvolve a partir de uma investigação própria, assim 

como o tratamento dado ao material coletado. 

 Já o cinema, como produto da indústria cultural, o cinema é consumido por um vasto 

público que pode retirar dos filmes seus próprios significados sobre o jornalismo tematizado 

nas telas. Para poder ter sua própria leitura, o espectador precisa utilizar-se de ferramentas de 

crítica e análise dos produtos culturais, especialmente quando se trata de jornalismo. 

 Para a análise dos dois filmes, retrata-se a importância dos dois primeiros capítulos, 

onde foi feito um estudo do histórico do jornalismo investigativo e de suas diferenciações da 

prática comum. 

 Este trabalho mostrou que os modelos de jornalismo apresentado nesses dois filmes 

referem-se como filmes de jornalismo investigativo, ao confrontar com os métodos de 

Leandro Fortes, as atividades desenvolvidas pelos repórteres  nos dois filmes, como base de 

comparação para este estudo. 

 Apesar de tudo, existem pesquisas que fomentam a curiosidade e contribuem para a 

propagação dos formatos. Espera-se que essas reflexões contribuam para a relevância dos 

temas, das descobertas, das inquietações que permeiam o jornalismo investigativo e a sua 

relação com o cinema.  

 Considerando que o cinema hoje é um dos produtos culturais que o público mais 

experimenta, analisar os filmes de jornalismo possibilita compreender melhor a imagem que 

se tem desta classe, principalmente do poder de repercussão que o exercício do jornalismo 

exerce na sociedade. 

 Não podemos chegar a um ponto definitivo se o que o cinema expõe pode ser 

considerado fidedigno com que se é apresentado fora das telas, devido a sua amplitude em 

suas aceitações de linguagens, porém acreditamos que mesmo se tratando de uma obra de 

ficção baseada em acontecimentos reais, os filmes evidenciam uma verossimilhança com a 

atividade do jornalismo investigativo praticado nos dois países, Brasil e EUA. 
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