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RESUMO 

 

O estudo insere-se nas discussões que envolvem o universo jornalístico, sua identidade 

e suas rotinas produtivas. Nesse sentido, investiga-se de que forma a literatura tematiza 

os modos e as representações sociais do jornalista, tendo como base o livro Os Homens 

Que Não Amavam as Mulheres, do autor sueco Stieg Larsson. A partir do contexto 

literário proposto por Larsson, o que se problematiza nessa pesquisa é: como o fazer 

jornalístico é representado, de que forma se operacionaliza e quais rotinas produtivas 

podem ser identificadas no conteúdo apresentado na obra. O intuito do estudo é 

compreender a identidade/representação do jornalista na sociedade, baseando-se nas as 

rotinas produtivas narradas nessa obra literária. A pesquisa justifica-se pela repercussão 

que a obra teve no cenário internacional, permanecendo no ranking dos livros mais 

vendidos, como foi mostrado pela revista Veja (22/02/2012). Trata-se, portanto, de uma 

pesquisa qualitativa, que tem como percurso metodológico a técnica de análise de 

conteúdo. A fundamentação teórica perpassa os trabalhos de autores como Miquel 

Rodrigo Alsina, José Luiz Braga, Jorge Pedro Souza, Maurice Mouillad, Leandro 

Fortes, Muniz Sodré, dentre outros. 

 

Palavras-chave: Jornalismo investigativo; Rotinas Produtivas; 

Representação/Identidade. 
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ABSTRACT 

 

The study is inset in the discussions involving the journalistic universe, their identity 

and their production routines. In this way, we investigate how the literature thematizes 

the manners and the social representations of the journalist, based on the book The Girl 

with the Dragon Tattoo, of Swedish author Stieg Larsson. Whereof the literary context 

proposed by Larsson, this research discusses how the style journalistic is represented, 

how it is operationalized and what production routines can be identified in the matter 

presented in the title. This study intends to understand the identity and the 

representation of the journalist in society, based on the production routines narrated in 

this literary book. The research is justified due to reverberation of the title on the 

international scene, remaining in the ranking of best-sellers books, as Veja magazine 

(2/22/2012) showed. This is a qualitative study that builds on the technique of the 

content analysis. The theoretical foundation is based upon works of authors as Miquel 

Rodrigo Alsina, José Luiz Braga, Jorge Pedro Souza, Maurice Mouillad, Leandro 

Fortes, Muniz Sodré, among others. 

 

 

Keywords: Investigative journalism; Productive Routines; Representation / Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em questão visa analisar as maneiras com que a literatura aborda e 

representa os fazeres do profissional jornalista, a partir da rotina dos personagens 

criados pelo autor sueco Stieg Larsson, na obra Os Homens Que Não Amavam as 

Mulheres. A obra faz parte da trilogia Millenium, que obteve grande sucesso perante a 

crítica e o público em todos os países em que foi lançada. De acordo com o site 

Wikipédia, em seu país de origem, a Suécia, sabe-se que uma em cada quatro pessoas 

leu pelo menos um exemplar da série. Stieg Larsson destacou-se no cenário 

internacional pela trilogia lançada postumamente, porém, antes disso já era considerado 

um dos mais influentes jornalistas e ativistas políticos da Suécia. O autor viveu boa 

parte de sua vida na cidade de Estocolmo e foi vítima de um ataque cardíaco no dia 9 de 

novembro de 2004, aos 50 anos de idade.
1
 
 

Considerando-se seu sucesso, a trilogia Millenium expandiu-se para além dos 

livros, atingindo o cenário cinematográfico sueco e, em 2012, o cenário hollywoodiano, 

ganhando sua versão estrelada por atores renomados, como Daniel Craig, no papel de 

um dos personagens principais, o jornalista Mikael Blomkvist.  

A escolha desse material de estudo teve como motivação pessoal o fascínio pelo 

universo literário. Obras como as de Larsson dão asas a um desejo particular de seguir o 

caminho do imaginário que a literatura proporciona. Contudo, neste trabalho final de 

graduação, do curso de jornalismo da UNIFRA, o principal intuito é compreender a 

identidade/representação do jornalista na sociedade, partindo das rotinas produtivas 

apresentadas na obra literária já mencionada. O objeto empírico, a obra Os Homens Que 

Não Amavam as Mulheres, aborda assuntos que englobam o jornalismo investigativo e 

o cotidiano do profissional da área jornalística. Dessa forma, o estudo aqui presente 

investiga as representações sociais desses afazeres, a fim de identificar a atuação do 

jornalista na experiência contemporânea. 

Conforme o cenário acima exposto, a problematização norteadora da pesquisa 

pauta-se nos seguintes questionamentos: de que forma e por quais rotinas o trabalho do 

                                                           
1
 (fonte: http://www.asa.pt/autores/autor.php?id=2167) 

http://www.asa.pt/autores/autor.php?id=2167
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jornalista pode ser identificado na obra Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, de 

Stieg Larsson? Como o relato do autor nesta obra literária aborda as categorias 

conceituais sobre rotinas produtivas no campo do jornalismo? Qual a representação do 

jornalista investigativo na sociedade?   

Para a realização dessa pesquisa, o recorte teórico vale-se de autores como: 

Miquel Rodrigo Alsina, José Luiz Braga, Jorge Pedro Souza, Maurice Mouillad, 

Leandro Fortes, Muniz Sodré, Sibila Rocha, Edvaldo Pereira Lima, Vera França, entre 

outros.  

O estudo é relevante para que se possa mapear o fazer jornalístico e a maneira 

como o mesmo está disposto na obra de Larsson e por ajudar a encontrar a linearidade 

do processo jornalístico com a literatura, a fim de que os questionamentos propostos na 

problemática do trabalho sejam respondidos. Esta pesquisa coletou informações através 

de análises qualitativas que utilizam a técnica de análise de conteúdo e um conjunto de 

objetos que a obra proposta põe em destaque.    

O trabalho estrutura-se da seguinte forma: no capítulo Introdução explicam-se as 

motivações pessoais, a problemática, os objetivos e a justificativa do objeto de estudo. 

No capítulo Fundamentação Teórica, a pesquisa reúne conceitos sobre o campo do 

jornalismo e suas rotinas produtivas, legitimando a representação social do jornalista 

nos produtos midiáticos.  Analisam-se, também, as representações sociais e quais suas 

relações com a identidade no contexto midiático. A partir disso, pretende-se destacar os 

efeitos que o engendramento do jornalismo investigativo, traduzido na literatura, 

potencializa na área da comunicação.  

O capítulo Metodologia apresenta a natureza da pesquisa, as técnicas utilizadas 

na mesma e uma descrição detalhada do objeto empírico. O capítulo, Resultados e 

Discussão dos Dados, apresenta uma discussão dos dados que refletem a análise 

construída e sistematizada sobre as representações do jornalista na obra, estabelecendo 

uma relação entre as estratégias utilizadas pelo jornalista investigativo na obra e as 

propostas teóricas apontadas do fazer jornalístico. Com base nesse conjunto de dados, 

foram elaboradas as considerações finais, que compõem o último capítulo, intitulado 

Notas Conclusivas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O campo jornalístico e seus fazeres 

 

Um campo de conhecimentos surge quando um determinado grupo de 

indivíduos, com uma perspectiva “heterodoxa” do mundo, estabelecem novos conteúdos 

e novas relações de poder entre os atores sociais. Isso aplica-se a todos os campos de 

conhecimento, como o econômico, o político, o literário, o jurídico, o social etc.  

 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 

nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 

explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-

motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como 

geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 1998, p.69)  

 

Um fator que se pode observar a partir do surgimento de um de campo é a 

implementação – nem sempre pontual e datada, mas gradativamente construído – de 

regras e outros dispositivos de organização e controle capazes de viabilizar e ratificar o 

desempenho das ações próprias de cada campo. O reconhecimento público da imagem 

profissional, o espaço de trabalho e a forma como os setores sociais veem e aceitam os 

“outros” campos contribuem para a conformação e legitimidade recíproca da ação 

social. 

Conforme Bourdieu (1998), o homem participa das transformações sociais de 

forma objetiva, tendo o campo como um espaço social em que ocorrem as relações 

humanas. Um campo de significação é a configuração de sentido inaugurada por um 

determinado campo social. Desse modo, estudar os dispositivos discursivos, significa 

buscar especificidades a partir de elementos característicos do campo de significação e 

de seus processos de produção.  

No jornalismo, o campo de significação dá-se a partir de determinados sentidos 

reproduzidos em ações sociais, vinculadas aos discursos produzidos em dispositivos 

jornalísticos. Pontua-se que ao se pensar na ideologia do campo jornalístico, deve-se 

vinculá-lo, impreterivelmente, ao campo midiático. O jornalismo consiste em uma 

configuração de sentido, que confere inteligibilidade e unidade a acontecimentos 

desligados entre si. Entretanto, de acordo com Ferreira (2002), o jornalismo não se 
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compõe apenas por discursos produzidos nos dispositivos específicos que o fundam, ele 

se amplia para esferas diversas de recepção (a recepção que faz o campo acadêmico, os 

leitores habituais, os estudos de matérias jornalísticos em sala de aula, o uso do material 

jornalístico como agenda para outros dispositivos discursivos como os blogs, os fóruns, 

os chats etc.), de produção (interfaces com agências de publicidade, assessorias de 

comunicação, empresas, promotores de acontecimentos etc) e discursos (os olhares 

produzidos através de vários discursos não jornalísticos).   

Refletir sobre a prática e a teoria do fazer jornalístico, no contexto da 

midiatização, diz respeito ao estudo das estratégias utilizadas pelos dispositivos 

midiáticos para que se afirmem como lugar de produção de informação. A sociedade 

vive em uma ambiência midiatizada, em que o campo jornalístico disponibiliza 

informações e constrói notícias, ocupando o lugar legítimo da construção de realidade a 

partir da produção de efeitos de sentido gerados pelos acontecimentos, estabelecendo 

uma relação de mediação desses com os demais campos sociais. 

 

[...] é porque a sociedade crescentemente gerou a necessidade, para processar 

suas interações, de comunicações mais amplas e abrangentes, mas específicas 

e especializadas, mais diversas, mais eficazes (etc.) que foi desenvolvendo 

mais e mais procedimentos e tecnologias mediáticas [...] (BRAGA, 2004, 

p.11). 

 

Complementando esses conceitos, o campo jornalístico constituiu-se, no século 

XIX, em um panorama no qual havia jornais que ofereciam notícias, em sua maioria 

sensacionalistas, e jornais com propostas de análises e comentários (BOURDIEU, 

1997). Bourdieu define o campo jornalístico como: 

 

O lugar de uma lógica específica, propriamente cultural, que se impõe aos 

jornalistas através das restrições e dos controles cruzados que eles impõem 

uns aos outros e cujo respeito (por vezes designado como deontologia) funda 

as reputações de honorabilidade profissional.  

  

O autor afirma, ainda, que: 

 

O objeto aqui não é o poder dos jornalistas, mas a influência que os 

mecanismos de um campo jornalístico cada vez mais sujeitos às exigências 

do mercado (dos leitores e dos anunciantes) exerce, em primeiro lugar sobre 

os jornalistas (e os intelectuais jornalistas) e, em seguida, diferentes campos 

de produção cultural, campo jurídico, campo literário, campo artístico, campo 

científico. Trata-se de examinar como a restrição estrutural exercida por esse 

campo ele próprio denominado pelas pressões do mercado, modifica mais ou 
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menos, profundamente as relações de força no interior dos diferentes campos, 

afetando o que aí se faz e o que aí se produz? E exercendo efeitos muito 

semelhantes nesses universos fenomenicamente muito diferente (BORDIEU, 

1997, p.101) 

 

Refletindo sobre o paradigma acima, Rocha (2004) aponta que o campo 

jornalístico torna-se diferente dos demais, não tanto por sua dinâmica e seus 

mecanismos, que norteiam a construção cotidiana da informação, porém mais por sua 

influência que advém dos campos sociais. Tal influência evidencia fatores que, para 

Bordieu, são determinantes e garantem certo grau de autonomia ao campo jornalístico: o 

saber profissional específico; os agentes que se deslocam e atuam no setor a partir de 

regras próprias, incluindo a formação técnica; os métodos de agendamento temático; a 

seleção de hierarquização dos critérios de noticiabilidade; a estrutura discursiva; a 

edição, a dialogicidade necessária com o imaginário do público alvo; a interlocução 

(autorizada) com fontes e vozes diretamente interessadas nos assuntos tematizados e 

com competência para lidar com os mesmos; e o domínio técnico-conceitual do que 

entra e de que forma é discursivamente construído para ser veiculado. 

Rocha (2004) trata sobre o sujeito jornalista que vive em tensão com suas fontes, 

com a empresa jornalística e com os leitores, confirmando que as condições de 

estratégias produtivas, incluem a produção, a circulação e o reconhecimento e que, 

estas, formatam e moldam o modo de dizer as coisas do mundo. Tais condições 

encontram-se, portanto, não no lado externo do texto, mas, absolutamente, inseridas 

nele.  

O jornalismo é a literatura do imediato, sujeita às pressões do tempo e do 

espaço. Ainda que suas rotinas sejam condicionadas pelos horários de fechamento e 

limitadas pelo espaço, o jornalismo conserva inúmeras possibilidades que se agregam a 

fim de construir uma imagem da sociedade. Essa visão é complementada por Fausto 

Neto (1999), o qual afirma que o fazer jornalístico não funciona apenas como 

“dispositivo intermediário”, mas que vai além da realidade que lhe é externa, ou seja, ao 

publicar notícias, o jornalismo constrói acontecimentos. É a partir desse trabalho 

jornalístico que as notícias, enquanto discursos midiáticos, geram os efeitos de sentido. 

As notícias fazem referência à realidade, ou seja, baseiam-se em um discurso que 

“produz e classifica o real” (FAUSTO NETO, 1999).  
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2.2 O jornalismo e suas rotinas produtivas 

 

De acordo com Golding e Elliot, (1989 apud Alsina, 2009), notícias são 

produzidas considerando sua audiência, sua acessibilidade a tal audiência, e sua 

conveniência, ou seja, o discurso jornalístico constrói-se através de etapas 

correlacionadas entre si: a produção, a circulação e o consumo e o reconhecimento. Essa 

processualidade é convencionalmente chamada de rotinaprodutiva, que são próprias do 

fazer jornalístico e do seu agente principal, o jornalista.  

 

A organização dos meios de comunicação é o que caracteriza as fases das rotinas 

produtivas de cada veículo midiático. A noticiabilidade de um ou mais acontecimentos, 

segundo Wolf (2003), é definida a partir de um conjunto de critérios, como os valores e 

as notícias que são inerentes à rotina de trabalho do meio de comunicação. Alguns 

questionamentos importantes, quanto aos valores, surgem ao longo desse processo. São 

eles: O que é novidade? O que é importante? O que é controverso? O que é dramático? 

O que está geograficamente próximo? O que é culturalmente pertinente? O que é 

imediato? O que é inusitado? O que é de interesse da audiência e da emissora? As 

rotinas produtivas diárias passam por etapas semelhantes às dos vários veículos de 

comunicação, como, a etapa da busca e da captação da informação, da seleção, da 

redação, da edição e da veiculação.  

 A importância dessas rotinas para Traquina (1993) dá-se pelo fato de que elas 

permitem que os repórteres transformem acontecimentos em notícias sem grandes 

sobressaltos, além de constituírem-se como um atalho capaz de facilitar as decisões 

pessoais dos jornalistas. Em contrapartida, as rotinas representam um recorte artificial 

dos fatos, pois induzem os jornalistas a adaptar a complexidade de um acontecimento ao 

seu esquema de produção.  

Segundo Moretzsohn (2002), essas rotinas refletem mais o meio jornalístico do 

que a realidade reportada. Além disso, ao converterem-se em organizações 

excessivamente burocratizadas, os media tornam-se cada vez mais dependentes das 

informações provenientes dos canais de rotina (conferências de imprensa, press 

releases, agências etc), processo que diminui a polifonia do discurso jornalístico e leva 

à excessiva dependência das fontes oficiais (Sousa, 2000). Para estar em consonância 
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com esses fatores, o jornalismo precisa definir critérios de noticiabilidade e técnicas de 

planejamento capazes de apreender os fatos da realidade. Charaudeau (2009.) afirma 

que “à instância midiática cabe autenticar os fatos, descrevê-los de maneira verossímil, 

sugerir as causas e justificar as explicações dadas”.  

Em complemento, utiliza-se a análise da produção noticiosa dada por Souza 

(2002), o qual considera que as notícias carregam a marca de uma ação pessoal de quem 

às produz. Em outras palavras, para o autor, as notícias são fruto da interação entre uma 

ação pessoal e as demais ações sociais, históricas, organizacionais, ideológicas ou 

físico-tecnológicas. Entre as ações pessoais, Souza (2002) destaca a autoimagem dos 

jornalistas, ou seja, se ele define-se como “imparcial”, “neutro” ou “participante”. Os 

neutros consideram-se meros canais de informação, que recolhem, processam e 

difundem a informação. Os participantes seriam os “cães de guarda”, investigadores que 

devem descobrir e desenvolver histórias.  

A partir do paradigma sugerido pelo autor supracitado, sugere-se a construção de 

um quadro teórico que fundamente questões relativas ao papel do jornalista na 

sociedade contemporânea, à posição que esse profissional assume a partir das suas 

rotinas produtivas, a suas marcas de identidade, a seus processos de representação e à 

natureza do campo social no qual está inserido. Propõe-se, também, relacionar tais 

conceitos ao jornalismo especializado – investigativo – para alinhar uma reflexão dessas 

representações na literatura. 

Através dos meios de comunicação, os jornalistas apresentam-se como 

transmissores da realidade social, sendo capazes de reproduzir os acontecimentos 

cotidianos de forma clara e direta. Para Souza (2002), a autoimagem que a mídia 

pretende transmitir sobre o seu trabalho é a de ser composta por receptores e 

transmissores da informação. Entretanto, a notícia e sua construção pertencem a uma 

realidade simbólica, pública e cotidiana, a qual deveria ser abordada. Nas palavras de 

Alsina (2009): 

 

[...] os jornalistas são, como todo o mundo, construtores da realidade ao seu 

redor. Mas também conferem estilo narrativo a essa realidade, e, divulgando-

a, a tornam uma realidade pública sobre o dia-a-dia. 
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Sendo assim, o autor discorre que o processamento da notícia torna-se rotina de 

acordo com a maneira em como são pensados os acontecimentos nas instituições 

legitimadas. Predizer o destino dos relatos de sequências nas instituições legitimadas 

permite aos chefes de seção planejarem quais são os correspondentes que ficarão à 

disposição cada dia, para cobrir as notícias de última hora (Alsina, 2009). 

 

O autor ressalta, ainda, que uma das principais funções da mídia é a de dominar 

o acontecimento. E com isso, pode-se chegar à reflexão que as rotinas produtivas 

desempenham uma função-chave na construção social da realidade.  

 

2.3 O processo de midiatização no jornalismo 

 

 A sociedade atual vem tornando-se cada vez mais midiatizada, e esse processo 

de midiatização tornou-se possível graças ao avanço das novas tecnologias de 

comunicação e informação. Tais tecnologias, como, por exemplo, a internet, facilitam a 

vida das pessoas, ajustando as relações interpessoais e, consequentemente, 

possibilitando a integração entre indivíduos de diferentes grupos étnicos, sociais e 

culturais e de níveis diferentes de escolaridade. 

Ferreira (2002) propõe uma discussão sobre os dispositivos midiáticos, ao 

refletir sobre o processo de midiatização, sugerindo, a existência de um "acoplamento" 

das instituições jornalísticas e das disposições discursivas, entre discurso e condições de 

existência. O autor busca, também, mostrar que a tradicional análise, que foca ou a 

produção ou o consumo, já não é suficiente para o estudo do jornalismo. O campo 

midiático é um dos principais dispositivos instituidores do espaço público, e a realidade, 

não apenas passa por ele, como também é construída e fundamentada nele.  

O jornalismo, segundo Verón (1997), ocupa um lugar central na mediação dessa 

realidade, sendo assim, o texto jornalístico é determinante para as práticas sociais 

vivenciadas na contemporaneidade. Os textos midiáticos são portadores tanto de efeitos 

visados pelo locutor quanto de efeitos produzidos pelo interlocutor, ou seja, é o 

conjunto da soma desses efeitos de sentido. O efeito de sentido não se trata de uma 

instância pré-estabelecida, uma vez que é imprevisível, não está previamente posto, não 

é possível controlar o tempo nem o espaço em que ira ocorrer, trata-se de uma 
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especificidade que nasce a partir de uma interação social, sendo, portanto, representante 

de uma identidade ou realidade. 

De acordo com Alsina (2009), o jornalista age sobre a realidade social, na 

medida em que elabora e determina o que merece ou não status noticioso. A notícia é 

uma representação social da realidade cotidiana produzida institucionalmente que se 

manifesta na construção de um mundo possível. Verón (1997) apresenta esquema para 

uma análise global do fenômeno de midiatização da sociedade, atentando para o fato de 

que há uma série de interrogações acerca das relações entre as tecnologias de 

comunicação e a sociedade e, acerca das formas com que essas tecnologias afetam a 

sociedade. O autor esclarece a midiatização em relação às suas especificidades e em sua 

relação sociológica, além de defini-la como a condição que marca as sociedades pós-

industriais, nas quais o fato de haver meios transforma as práticas sociais no que se 

referem às suas modalidades, de funcionamento institucional, mecanismos de tomada de 

decisão, hábitos de consumo, condutas mais ou menos ritualizadas. (Verón, 1997) 

 Essas considerações a respeito das especificidades e da dimensão sociológica 

dos meios de comunicação sociais são responsáveis pela geração do processo de 

midiatização da sociedade. 

 

Esta pesquisa refere-se à especificidade do que caracteriza as mídias como 

matrizes configuradoras das identidades culturais e não apenas como meros dispositivos 

técnicos. Essas mídias, tais como televisão, rádio ou Internet, passam a atuar como 

instâncias que atribuem visibilidade às ações de outros campos sociais e instituições, 

propondo e assegurando modos próprios de existência e estruturação de realidades 

pertinentes a esses campos. Estamos diante da caracterização de um crescente processo 

de publicização da vida privada, operado pelos meios de comunicação, através de um 

conjunto de “regras”. Os saberes – enquanto formas e estratégias – estão inerentes ao 

mundo do próprio discurso midiático, principalmente nas esferas do universo 

jornalístico.  

  

2.4 Jornalismo especializado: o jornalismo investigativo na literatura  

 

 O jornalismo investigativo, em grande parte, expande-se para além das 

padronizações burocráticas com as quais estamos habituados no universo jornalístico e 
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utiliza-se de outros recursos, que ultrapassam os limites das rotinas produtivas 

cotidianas. 

 Para Sequeira (2005), entre os norte-americanos, o termo jornalismo 

investigativo é amplamente usado e aceito entre os profissionais de imprensa, que 

classificam assim aquelas reportagens que, em sua produção utilizam técnicas e 

estratégias não ortodoxas, diferentemente dos métodos e processos empregados no 

jornalismo em geral, caracterizado pela instantaneidade na apuração e na divulgação dos 

fatos. Já no Brasil, de acordo com Sequeira (2005), o termo é considerado redundante 

para muitos profissionais, pois toda atividade jornalística pressupõe certa investigação, 

e a terminologia não passaria de uma maneira luxuosa de definir uma reportagem bem 

produzida, como todas deveriam ser. 

O autor também afirma que as matérias veiculadas em jornais, revistas e outros 

veículos de comunicação são, em geral, produzidas a partir de atividade investigativa 

profissional, o que não quer dizer que todos os textos sejam obras das equipes de 

redações desses veículos, uma vez que muitos produtos chegam prontos às editorias 

através de assessores de imprensa, profissionais ligados a órgãos públicos e empresas 

privadas que enviam materiais no formato de press releases. Em tais condições, o 

jornalismo é apenas praticado, sem grandes esforços por parte dos jornalistas que não 

buscam informações junto às fontes. Nas palavras de Sequeira (2005, p.16), “nesse 

caso, o jornalismo é “praticado” sem nenhuma investigação, pelo menos por parte da 

equipe de reportagem que os publicou”. 

Sequeira (2005) explica que José Marques de Melo classifica o jornalismo em 

duas categorias: jornalismo informativo e jornalismo opinativo. Na classificação de 

Melo, o jornalismo informativo agrega os gêneros nota, notícia, reportagem e entrevista. 

Já o jornalismo opinativo engloba os textos editoriais, comentários, artigos, resenhas, 

colunas, crônicas, caricaturas e cartas. 

 

Refletindo-se sobre as colocações de José Marques de Melo, pode-se concluir 

que, embora suas análises tenham, segundo afirmação do próprio autor, como 

referência a práxis jornalística, o jornalismo investigativo não foi 

contemplado em sua classificação. 

 

O jornalismo investigativo diferencia-se do opinativo pelas técnicas e pelos 

processos de apuração que utiliza, denominados de “metodologia de trabalho.” Para 
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Quesada (1987 apud Sequeira, 2005, p.74), uma das diferenças principais do jornalismo 

investigativo é que ele busca explicar os fatos e denunciar situações que prejudicam a 

sociedade. Ou seja, busca uma “verdade jornalística”, que leva o profissional a fazer uso 

de algumas estratégias não utilizadas por jornalistas que se limitam a informar o factual. 

O jornalismo investigativo constrói-se de maneira peculiar, coletando e apresentando 

dados, documentos e gráficos, no qual o repórter garimpa as informações e batalha pelas 

provas.   

 

O simples fato de um texto jornalístico conter cifras, estatísticas, 

porcentagens econômicas, documentação e declarações não o define como 

jornalismo investigativo, já que todas essas informações podem ter sido 

obtidas de uma fonte oficial, extraída de documentação ou entregue em forma 

de press-release. Só no momento em que o repórter passa a utilizar técnicas e 

estratégias que não fazem parte das rotinas dos trabalhos jornalísticos de 

atualidade a reportagem se transforma em reportagem investigativa 

(SEQUEIRA, 2005, p. 74). 

  

O desenvolvimento das primeiras matérias jornalísticas investigativas ocorreu na 

época do Iluminismo, período em que pensadores racionalistas ingleses perceberam 

“que havia coisas a serem descobertas pela observação, e, a partir disso, as opiniões 

poderiam se legitimar de forma diferenciada” (BURGH, 2008, p. 33). O iluminista 

Cobbett é considerado precursor do jornalismo investigativo. Após prestar serviço 

militar, Cobbett acusou seus superiores de peculato, sendo, então, preso, e passou a 

defender os oprimidos e marginalizados. Ao sair da prisão, fundou periódicos nos quais 

denunciava e condenava falhas da democracia.   

 

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

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

artifícios para buscar a verdade. Stead fazia pesquisas detalhadas sobre os casos e, 

muitas vezes, contava com a ajuda de especialistas nas investigações.              

 No entanto, o jornalismo investigativo contemporâneo surgiu nos Estados 

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

governo de Theodore Roosevelt. As publicações de 1909 desmascaravam monopólios e 

as duras condições de vida dos trabalhadores norte-americanos.       

Na América Latina não há tradição no gênero, mas há informações de que o 

pioneiro nesse tipo de jornalismo foi Raúl Scalabrini Ortiz, em 1940, na Argentina, 
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quando investigou a história das vias férreas do país (SANTORO, 2004). Em 

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. 

 Os trabalhos mais conhecidos de jornalismo investigativo foram realizados no 

período pós-Segunda Guerra Mundial, sendo quase todos nos Estados Unidos, em 

consequência da participação do país na Guerra do Vietnã, em que “os jornalistas 

americanos se posicionaram contra o governo e começaram a analisar criticamente a 

atuação dos políticos” (LOPES, 2003, p.13). Os primeiros trabalhos sobre o caso das 

escutas telefônicas que causou a renúncia do então presidente americano Richard Nixon 

foram publicados nas revistas Life e Look, mas os estudiosos concordam que o marco 

do gênero foi a publicação do caso Watergate, no jornal Washington Post, no dia 18 de 

junho de 1972.Os primeiros trabalhos do jornalismo investigativo foram publicados nas 

revistas Life e Look, mas os estudiosos concordam que o marco do gênero foi a 

publicação do caso Watergate, caso das escutas telefônicas que causou a renúncia do 

então presidente americano Richard Nixon, no jornal Washington Post, em 18 de junho 

de 1972.  

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

jornalismo impresso, principalmente, devido à censura da ditadura militar, entre o ano 

de 1964 e 1985. Contudo, Sequeira (2005, p.12) cita o exemplo da publicação do jornal 

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

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

uma suspensão da censura prévia do jornal.   

 O jornalismo atual é caracterizado pela instantaneidade e pela rapidez da 

divulgação dos fatos e dos acontecimentos jornalísticos. Seus consumidores exigem 

cada vez mais a apuração rápida dos fatos, na qual o furo da notícia e a divulgação em 

primeira mão são as principais credenciais dos veículos midiáticos, fazendo com que o 

jornalista, muitas vezes, pouco utilize práticas indispensáveis à atividade jornalística, 

como a investigação e a checagem das informações divulgadas. Nesse contexto, o 

jornalismo investigativo vem na contramão do modelo de instantaneidade de divulgação 

e das técnicas de apuração do jornalismo tradicional. 
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Santoro (2004) classifica o jornalismo investigativo como um gênero jornalístico 

e define três características para a prática. A primeira é a apuração, que deve ser 

realizada pelo jornalista, não pela justiça, nem pela polícia ou interessados. O autor 

também faz ponderações, pois, se durante a investigação descobrir-se o envolvimento 

da justiça com o caso, o foco deve mudar e passar a agregar fatos novos, não apenas 

divulgar o que já se investiga oficialmente. A segunda característica é a superação de 

obstáculos e fatores, ou seja, enfrentar pessoas que desejam manter o assunto oculto, ou 

alguém que tenha interesse em divulgá-lo. Caso haja interesse, Santoro explica que essa 

não deve ser a única forma de conseguir as informações, apenas mais uma delas. A 

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

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

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

2004). 

Em complemento, Burgh (2008) afirma que  os jornalistas investigativos visam 

buscar a verdade esteja ela onde estiver. Eles escolhem seus tópicos de interesse a partir 

de uma noção de certo e errado, que pode ser associada ao senso moral, mas, na forma 

de conduzir suas pesquisas, tendem a analisar as provas de forma imparcial. Os 

jornalistas investigativos estão preocupados, não apenas em veicular os fatos cotidianos, 

mas em apontar as falhas do sistema, baseando-se em seus próprios padrões e trazendo 

em suas práticas profissionais os assuntos que envolvam o interesse público.    

 

2.5 As práticas jornalísticas como representação social e identidade 

  

 De acordo Hall (2003), através das relações sociais é possível perceber 

semelhanças, características e pensamentos em comum que podem ser compartilhados 

com outros grupos de pessoas. Para melhor compreender as relações de identificação 

estabelecidas pelos sujeitos é necessário entender as concepções de identidade, nas 

quais o sujeito se apresenta em contextos diferenciados pela sua percepção do “eu”.  Em 

um primeiro momento, temos o sujeito da época do Iluminismo, que aparece totalmente 

centrado, que identifica a existência do “eu” na identidade de uma pessoa. Nessa 

concepção, o sujeito não apresenta uma relação com o outro, a identidade é vista como 

algo inerente ao sujeito e que se desenvolve com ele.   
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 Segundo Escosteguy (2001, p. 139), essa perspectiva da identidade cultural 

passa a ser evidente, sobretudo como resultado da influência de reflexões em torno de 

temas como identidade e cultura nacional, raça, etnia, gênero, modernidade/pós-

modernidade, globalização, pós-colonialismo, entre os mais importantes, dentro do 

especto dos estudos culturais. (ESCOSTEGUY, 2001 p. 139) 

 

A partir do pensamento da autora, identifica-se a necessidade de entender o 

sujeito como indivíduo, para que assim ele possa inserir-se em um grupo e estabelecer 

relações identitárias.   

 As identidades fazem parte de um processo de valorização que, através dos 

procedimentos de identificação, determinam o que pertence ou não a uma determinada 

identidade. O discurso das identidades é classificatório e é “mais o produto da marcação 

da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica” (HALL, 2003 apud 

SIMONETTI, 2002, p. 33). 

 A identidade, na concepção sociológica de Hall (2003), preenche o espaço entre 

o "interior" e o "exterior"— entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que 

projetamos a "nós próprios" nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 

internalizamos seus significados e valores, tornando- os "parte de nós", contribui para 

alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 

mundo social e cultural. A identidade, então, “costura” o sujeito à estrutura. Estabiliza 

tanto esses sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis. 

 Castells (2000) entende por identidade o processo de construção do significado 

com base num atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras formas de significado. Ele afirma 

que para um dado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades 

múltiplas. Entretanto, essas identidades múltiplas são fonte de tensão e contradição 

tanto na auto-representação quanto na ação social, pois é necessário estabelecer a 

diferença entre identidade e o que os sociólogos da atualidade definem como os papéis, 

e conjunto de papéis (por exemplo ser trabalhador, mãe, vizinho, militante socialista, 

jogador de basquetebol, frequentador de uma determinada igreja e fumante, ao mesmo 

tempo).  
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A importância relativa desses papéisno acto de influneciar o comportamento 

das pessoas depende de negociações e acordos entre os indivíduos e essas 

instituições e organizações. As identidades, por sua vez, constituem fontes de 

significado para os próprios actores, por eles originadas, e construídas através 

de um processo de individualização. (CASTELLS, 2000, pg. 3) 

 

Em termos mais genéricos, o autor explicita que as identidades organizam os 

significados, enquanto os papéis organizam as funções. Há muito tempo, o público 

consumidor da comunicação midiática, bem como seus transmissores, vem sendo objeto 

de estudo da comunidade acadêmica. Os efeitos, implicações e transformações sociais 

provocados pelo impacto dos meios de comunicação também não passam incólumes 

diante das pesquisas.  

Souza (2002), explica que a importância dos meios de comunicação na 

sociedade está na capacidade que esses meios possuem de representar as pessoas, a 

sociedade e a cultura, ou seja, na forma como influenciam na produção e na reprodução 

dos processos sociais e culturais. Com essa análise, o autor infere que o campo das 

representações midiáticas auxilia a criação referencial de uma análise de determinada 

sociedade, de sua cultura e de sua política organizacional, dentre outras ramificações.  

Para Putnam (1988), a construção de representações é resultado da atividade 

mental em interação com o ambiente externo, ou seja, da maneira com que os sujeitos 

veem o mundo a partir do que lhes é exposto considerando sua realidade, suas crenças e 

vivências. Guareschi (2000) afirma que: 

 

A teoria das representações sociais argumenta que por detrás das ações e 

fundamentando as razões do fazer, está uma representação do mundo racional 

e cognitiva, mas que é muito mais que isso: é um conjunto amplo de 

significações criadas e partilhadas socialmente. É todo um sistema de crenças 

e valores que todos possuímos e que não é apenas individual, mas que é 

também social e comanda, verdadeiramente, as ações das pessoas. 

 

Representar é uma forma sagaz de fazer a existência passar a outros patamares 

de definições, denominações, interpretações, julgamentos, que são próprios à condição 

humana. Assim, representar seria vincular o fato, às interpretações do mesmo. As 

representações são a essência do processo comunicacional, em que cada associação 

possui uma visão civilizada que pode variar de acordo com culturas e crenças.     
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No jornalismo, há uma relação entre três instâncias que são consideradas 

fundamentais para a estruturação das representações midiáticas: a de produção do 

sentido, a do produto final que é divulgado na mídia e a da recepção ou interpretação 

dessas ideias pelo seu público alvo.  

Seguindo essa linha, Soares (2009) revela que a pesquisa sobre a representação 

no jornalismo e em sua cultura midiática tem como foco mais recorrente de investigação 

as representações da mulher, de minorias e de etnias, embora, em princípio, qualquer 

assunto possa ser objeto de estudo. Para ele, as representações desempenham papéis 

distintos nos três grandes gêneros da cultura midiática: a ficção, a persuasão 

(publicidade comercial, propaganda política) e a informação (jornalismo). 

Soares (2009) também propõe que as representações, aplicadas ao campo da 

comunicação midiática, resultam em uma síntese entre os fatores racional-cognitivo, 

social e técnicos envolvidos no processo. Tal síntese permite a superação de 

antagonismos entre abordagens, como, por exemplo, aquela que confronta as análises 

das mensagens e aquela que se volta para analisar a recepção, buscando estabelecer o 

momento da produção de sentido.  

 

As representações seriam consideradas como constituídas de redes de 

interação entre pessoas e artefatos (mensagens), nas quais o polo individual 

só é possível na presença dos polos social e o material. Uma concepção 

distributiva considera as representações mentais, os processos sociológicos e 

as representações mediáticas como instâncias que incidem umas sobre as 

outras e retroagem, de forma dinâmica (SOARES, 2009, pg. 22). 

 

Nesse sentido, as representações sociais no campo do discurso jornalístico 

assumem papel de protagonistas das práticas vigentes na sociedade. A representação, 

compreendida como um processo midiático estabelece identidades individuais e 

coletivas. Os discursos e os sistemas das representações sociais constroem a realidade 

de maneira recorrente, a partir das quais os indivíduos podem se posicionar.  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois é caracterizada pela interpretação dos 

dados, considerando a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, que não pode ser traduzida em números. No processo de pesquisa qualitativa, a 

interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados dá-se em nível básico.  

 Os pesquisadores que optam pela pesquisa qualitativa utilizam ampla variedade 

de práticas interpretativas interligadas, com o intuito de conseguir compreender melhor 

o assunto que em pauta. Entende-se, contudo, que cada prática garante uma visibilidade 

diferente ao mundo, levando, assim, a pesquisa qualitativa a ser vista como um campo 

de investigação que atravessa disciplinas, campos e temas. 

 O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador tende 

a interpretar seus dados indutivamente através de técnicas, como a análise de conteúdo, 

escolhida neste estudo para dar suporte às discussões e análises de dados. Nesse sentido, 

estudar o jornalismo implica a escolha predominante da pesquisa qualitativa, uma vez 

que, a partir da complexidade do campo e das inúmeras atividades inerentes a essa 

atividade, alinham-se "teorias" que buscam explicar o dia-a-dia da atividade do 

jornalista e que podem colaborar para o melhor entendimento dessa área.  

Souza (1999), quando se refere à pesquisa de objetos jornalísticos, busca não 

apenas separar em categorias as teorias do jornalismo, mas também explicar que as 

notícias são um artefacto construído pela interação de várias forças que podemos situar 

ao nível das pessoas, do sistema social, da ideologia, da cultura, do meio físico e 

tecnológico e da história.  O autor explica que os meios jornalísticos contribuem para 

munir ocorrências, ideias e temáticas de significação, isto é, contribuem para que a essas 

ocorrências, ideias e temáticas sejam atribuídas um determinado sentido, embora a 

outorgação última de sentido dependa do consumidor das mensagens mediáticas e das 

várias mediações sociais (escola, família, grupos sociais dos quais o indivíduo pertence 

etc.).   
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3.2 Técnicas de pesquisa  

 

 Com esse embasamento, o estudo optou pela análise de conteúdo como suporte 

de pesquisa utilizado em um dispositivo literário, pré-selecionado de acordo com a 

temática abordada. O estudo vale-se da obra de Larsson para explorar o fazer 

jornalístico a partir de suas representações. 

 

 A análise de conteúdo surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos, para 

analisar o material jornalístico, e deu um grande salto entre 1940 e 1950. A análise de 

conteúdo é usada para descrever e interpretar o conteúdo de qualquer classe de 

documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir a compreensão de seus 

significados em um nível que mais elevado do que o da leitura comum. 

Esse procedimento abrange um conjunto de técnicas de organização de 

informações. O conteúdo dessas informações, considerando-se o discurso humano 

falado ou escrito, é complexo e apresenta característica polissêmica. A análise de 

conteúdo assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem e tem como ponto de 

partida a mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais de seus 

produtores e (PUGLISI; FRANCO, 2005).  

Em tal análise, devem ser consideradas não apenas a semântica da língua, 

mas também a interpretação do sentido que um indivíduo atribui às mensagens. A 

análise do conteúdo, em suas primeiras utilizações, assemelhava-se muito ao 

processo de categorização e tabulação de respostas às questões abertas. Criada 

inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa de comunicações em jornais, revistas, filmes, emissoras 

de rádio e televisão, hoje é cada vez mais empregada para análise de material 

qualitativo obtido através de entrevistas de pesquisa (MACHADO, 1991). 

Quanto à escolha da análise de conteúdo, deve-se eleger a unidade de 

contexto ou de registro. Uma unidade de contexto é uma parte de frase, um 

segmento, que faz sentido por si só. Dela se pode extrair a unidade de registo, que é 

o elemento de significação a codificar ou classificar. As unidades de registo podem 

ser de dois tipos – formais (uma palavra, um objeto) ou semânticas/ temáticas 
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(quando se formam unidades de sentido/ significado). Quando isolamos unidades de 

registo a partir das unidades de contexto , estamos a codificar. Isto é estamos a 

atribuir categorias e isolar a informação para analisar. Estas categorias podem estar 

pré-definidas e, nesse caso, estamos perante um estudo que visa confirmar ou não 

uma perspectiva. 

As unidades de registro, em geral, vêm acompanhadas de algumas 

limitações, características definidoras específicas, portanto, devem estar adaptadas 

a estas ou àquelas investigações e podem ser de diferentes tipos (palavra, tema, 

personagem, item). A unidade de contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser 

analisado, porém “é indispensável para a necessária análise e interpretação dos 

textos a serem decodificados (...) e, principalmente, para que se possa estabelecer a 

necessária diferenciação resultante dos conceitos de significado e sentido” 

(PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 43). 

A utilização desse método pode apresentar algumas vantagens, como poder 

lidar com grandes quantidades de dados, e fazer uso, principalmente, de dados 

brutos. O método em questão possui, também, um conjunto de procedimentos 

maduros e bem documentados, pelos quais o pesquisador passa ao longo das etapas 

de seleção, criação de unidades e categorização de dados brutos. 

 

3.3 Objeto empírico 

 

Vera França (2002) define dois objetos de estudo da comunicação: os meios de 

comunicação e o processo comunicativo. A importância de um objeto de estudo está na 

maneira como oferece a base inicial para o estudo de determinada tese.  Esse objeto 

pode ser usado para a reflexão, que dará forma às problemáticas e às suas múltiplas 

dimensões. 

 

 O problema com o objeto da comunicação é que sua definição vem sempre 

apoiada ou referenciada no empírico – e objetos de conhecimento não 

equivalem às coisas do mundo, mas são, antes, formas de conhecê-las; são 

perspectivas de leitura, são construções do próprio conhecimento. São essas 

perspectivas que dão o recorte, indicam a especificidade. [...] a especificidade 

vem do olhar, ou do viés, que permite vê-las e analisá-las como 

comunicação, isto é, na sua natureza comunicativa. (FRANÇA, 2002, p.17) 
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Assim, percebe-se que a comunicação se desenha como um objeto complexo e 

plural, que busca a apreensão da globalidade e do movimento do fenômeno, através da 

análise do campo midiático.  

  

Usou-se, neste estudo, como objeto empírico a obra literária do autor sueco Stieg 

Larsson, denominada Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. A partir dela, o 

estudo destacou as particularidades do jornalismo investigativo, analisando a forma com 

que as rotinas produtivas estão inseridas na obra. 

 

3.3.1 OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES 

 

 

 

Figura 1 – Capa do livro Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. 

 

O primeiro livro da trilogia Millenium, que se tornou fenômeno mundial de 

vendas, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, traz uma dupla de protagonistas-

detetives: o jornalista Mikael Blomkvist e a genial e perturbada hacker Lisbeth 

Salander. Juntos, eles desvelam uma trama verdadeiramente escabrosa envolvendo a 

elite sueca. 

A obra é um enigma de portas fechadas, uma vez que a trama ocorre na 

circunvizinhança de uma ilha. Em 1966, Harriet Vanger, jovem herdeira de um império 
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industrial, some sem deixar vestígios. No dia de seu desaparecimento, fechara-se o 

acesso à ilha onde ela e diversos membros de sua extensa família se encontravam. 

Desde então, a cada ano, Henrik Vanger, o velho patriarca do clã, recebe uma flor 

emoldurada — o mesmo presente que Harriet lhe dava, até desaparecer. Dado seu 

desparecimento por tantos anos, Henrik está convencido de que sua filha foi 

assassinada. 

Quase quarenta anos depois, o industrialista contrata o jornalista Mikael 

Blomkvist para conduzir uma investigação particular. Mikael, que acabara de ser 

condenado por difamação contra o financista Wennerström e cuja revista, Millennium, 

está passando por uma crise de credibilidade. Henrik lhe oferece proteção para a 

Millennium e provas contra Wennerström, desde que o jornalista consinta em investigar 

o assassinato de Harriet. Contudo, as inquirições de Mikael não são bem-vindas pelos 

outros membros da família Vanger, que o querem afastado, ou mesmo morto. Com o 

auxílio de Lisbeth Salander, que conta com uma mente infatigável para a busca de 

dados — normalmente, os mais sórdidos —, Mikael logo percebe que a trilha de 

segredos e perversidades do clã industrial vem de muito antes do desaparecimento de 

Harriet.  

 

3.3.2 STIEG LARSSON 
 

O autor do livro, Stieg Larsson, nascido em 1954, foi fundador e editor-chefe da 

revista sueca Expo, que denuncia grupos neofascistas e racistas. Especialista na atuação 

das organizações de extrema direita em seu país, Larsson é coautor de Extremhögern, 

livro no qual põe o assunto em evidência. Morreu em sua casa, no ano de 2004, vítima 

de um ataque cardíaco, pouco depois de ter entregado os originais dos romances que 

compõem a trilogia Millennium. 
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Figura 2 – Stieg Larsson, escritor sueco, autor de Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. 

 

3.3.3 OS PERSONAGENS 

 

Esse capítulo visa traçar o perfil de cada personagem, baseando-se na descrição 

feita pelo site Spoiler Tv (www.spoilertv.co.uk). As fotos apresentam a figura dos 

personagens da obra de Larsson, representados por seus respectivos atores da versão 

cinematográfica de Hollywood.   

 

 

 

Figura 3 – Daniel Craig, autor que interpretou Mikael Blomkvist nos cinemas. 

Fonte: http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-

tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/ 
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Mikael Blomkvist – Mikael não se considera um profissional radical, apenas 

um jornalista econômico que trabalha bastante e trata com seriedade suas 

responsabilidades.   Infelizmente, isso faz dele uma fonte freqüente de humilhação por 

repórteres menos dedicados e uma ameaça para os líderes empresariais e políticos 

inescrupulosos.   

Por isso, quando a maior história de sua carreira - uma exposição sobre as 

atividades duvidosas do bilionário Hans Erik Wennerstrom - desmorona diante de uma 

ação de calúnia, alguns dos principais líderes financeiros de Estocolmo e os colegas de 

profissão invejosos, explodem em comemoração.  

Com sua credibilidade desfiada pelo veredicto da difamação, Mikael se distancia 

de seu trabalho na revista Millenium, determinado a sumir por um tempo. Mas um 

convite inesperado para se encontrar com um membro influente da indústria sueca, que 

está à frente de uma das mais poderosas corporações familiares da Suécia, altera seus 

planos. Mikael se encontra em um trem com destino a propriedade do industrial em 

Hedeby, uma ilha remota sobre o congelamento da Costa Norrland, despreparado para o 

que realmente o espera. 

 

 

Figura 4 – Rooney Mara, atriz que interpretou Lisbeth Salander nos cinemas. 
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Fonte:http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-

tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/ 

 Lisbeth Salander – Lisbeth Salander é... Diferente.  Ela é uma investigadora da 

Milton Security, uma empresa de segurança de alta tecnologia, mas raramente entra no 

escritório - para o alívio de seus colegas de trabalho. Pálida e com aparência anoréxica, 

ela irradia hostilidade. Seu figurino costuma ser todo preto e, cheio de tatuagens e 

piercings.  

 Somente seus olhos, apesar da maquiagem preta, demonstram muita dor e certa 

vulnerabilidade interior. Porém, ninguém nunca chega perto o suficiente para notar - até 

ela ser designada a investigar o jornalista Mikael Blomkvist – dando em sua vida uma 

virada inesperada. 

 

 

Figura 5 – Robin Wright, atriz que interpretou Erika Berger nos cinemas. 

Fonte: http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-

tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/ 

 Erika Berger – Erika conhece Blomkvist há vinte anos, desde que cursaram a 

faculdade de jornalismo. Como parceiros de negócios na revista Millenium, e 

eventualmente amantes, eles fazem um par natural.  Mesmo sendo casada com outro 

homem, o relacionamento íntimo de Erika e Mikael, não parece incomodar o marido 

dela.  

http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
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 Ela trouxe a maioria dos investidores para a revista Millenium e atua como 

editor-chefe, enquanto ele escreve as exposições de negócios que dão peso e influência 

à revista. Porém, quando Mikael insiste em deixar o cargo, depois de sua condenação 

por difamação, e foge para Estocolmo a fim de trabalhar para Henrik Vanger, Erika não 

deixa de expressar sua infelicidade. 

 

 

Figura 6 – Christopher Plummer, ator que interpretou Henrik Vanger nos cinemas. 

Fonte: http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-

tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/ 

 

 Henrik Vanger – Henrik Vanger se aposentou do cargo de chefe das Indústrias 

Vanger décadas atrás. Em sua época, ele foi o presidente do conglomerado familiar de 

mais de cento e vinte anos, que lançou os trilhos, cortou a madeira e fez o aço que 

construiu Suécia moderna. Agora, ele vive em reclusão na mansão da família na remota 

ilha de Hedeby. As indústrias Vanger não tem se saído bem nos últimos anos, mas 

Henrik permanece como uma lembrança de grandeza do passado - franco, inteligente e, 

como Mikael Blomkvist descobre quando chega em Hedeby, muito perturbado. 

 Quarenta anos antes, Harriet Vanger, a sobrinha-neta de Henrik, desapareceu da 

ilha. Ele está convencido de que ela foi assassinada, por alguém da família. Henrik 

precisa saber o que aconteceu antes que o tempo acabe para ele. Ele precisa da ajuda de 

Mikael para investigar o clã inteiro da família Vanger. 

http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
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Figura 7 – Ulf Friberg, ator que interpretou Hans-Eric nos cinemas. 

Fonte: http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-

tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/ 

 

 Hans Eric Wennerstrom - fundador e presidente do Grupo Wennerstrom, é o 

financista bilionário, cujo processo por difamação contra Blomkvist leva o jornalista a 

tirar uma licença de ausência da Millennium. Ele não irá descansar, e Mikael sabe, até 

levar a revista Millennium à falência. 

 Porém, no início de sua carreira, Wennerstrom trabalhou para as Indústrias 

Vanger - e deixou a empresa em termos muito menos que amigáveis com Henrik. O  

industrial aposentado usa esse fato para atrair Blomkvist para a sua ilha. 

 

 

 

 

 

http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
http://www.spoilertv.co.uk/images/movies/the-girl-with-the-dragon-tattoo/Cast%20Promotional%20Photos/
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

4.1 O fazer jornalístico: perfil 

 

Esta seção objetiva analisar as representações temáticas referentes ao perfil do 

jornalista encontradas nas descrições narradas pelo autor Stieg Larsson, no que diz 

respeito à identificação do personagem como ator do campo do jornalismo. Dessa 

forma, as narrativas do livro que traduziram tal processo, foram consideradas 

representativas do fazer jornalístico. 

As temáticas identificadas na obra de Stieg Larsson quanto ao perfil do jornalista 

surgem a partir da página 53, no momento em que ele descreve Mikael Blomkvist, 

tendo como base um dossiê sobre sua vida pessoal e profissional, construído pela 

hacker Lisbeth Salander. O autor relata a cena, na qual a personagem é convocada para 

uma reunião, em que a pessoa que a contratou, requer consultar o dossiê levantado. Ao 

passar as características de Mikael Blomkvist, o autor cita: 

 

– Ele é sobretudo o tipo primeiro da classe. Até hoje tem sido um jornalista 

talentoso. Nos anos 1980, fez uma série de serviços temporários, primeiro na 

imprensa do interior, depois em Estocolmo. A lista está no dossiê. Mas se 

tornou  realmente conhecido com a história dos Irmãos Metralha – o bando 

de assaltantes que ele ajudou a prender. (LARSSON, 2008, p. 53) 

 

Ao referir-se “tem sido um jornalista talentoso”, o narrador aponta não apenas a 

profissão, mas a qualificação do profissional. O trecho apresenta, ainda, os lugares em 

que Mikael trabalhou anteriormente. Assim, Larsson evidencia que a obra irá tratar 

sobre a vida de um profissional da área jornalística, no caso, o personagem principal.  

No decorrer da narrativa, Larsson aprofunda, ainda no cenário da reunião, as 

funções que esse jornalista exerceu ao longo de sua carreira:  

 

Uma fonte diz que até então ele queria ser repórter criminal, chegou mesmo a 

fazer um trabalho temporário nessa seção num jornal vespertino, mas o que o 

tornou famoso foi sua atuação como investigador político e econômico. 

Trabalhou principalmente como freelancer e teve um único emprego fixo 

num jornal vespertino, no final dos anos 1980. Pediu demissão em 1990, 

quando participou da criação da revista mensal Millenium. (LARSSON, 

2008, p. 54) 
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No contexto da história, ainda apresentando o personagem, os dados vão 

delineando o seu perfil. Na passagem “o que o tornou famoso foi sua atuação como 

investigador político e econômico”, Stieg Larsson narra a preferência do personagem 

por trabalhos freelancers, e não por empregos fixos. Ainda no dossiê traçado por 

Lisbeth Salander, o autor entra no assunto relacionado ao salário e demais ganhos do 

profissional: 

 

É co-proprietário da Millenium, mas retira apenas doze mil coroas de salário 

mensal. Compensa com atividades de freelancer; no final a soma é variável. 

Atingiu um pico há três anos, quando recebeu muitas solicitações da mídia, o 

que lhe rendeu certa de quatrocentas e cinquenta mil coroas no ano. No ano 

passado, seus honorários não foram além de cento e vinte mil (LARSON, 

2008, p. 55). 

 

Larsson retrata um profissional que não recebe altos valores financeiros e que 

precisa fazer mais de um trabalho para alcançar determinada estabilidade monetária. Na 

Suécia, o valor de uma coroa, moeda sueca, equivale a aproximadamente trinta e um 

centavos em real. Portanto, ao dizer que Mikael “retira apenas doze mil coroas de 

salário mensal” pode-se chegar ao valor aproximado de um salário de três mil e 

setecentos reais.  

Entretanto, apesar de o autor retratar o perfil do jornalista como alguém 

impecável, o personagem principal publicou sua última matéria, mas não conseguiu 

provar o que havia afirmado na reportagem e foi levado à juízo. O autor expressa o que 

pode ter acontecido a partir do comentário de Salander:  

 

- Tudo no passado de Blomkvist indica que ele é um jornalista muito 

prudente. Todas as revelações passíveis de controvérsia que ele fez sempre 

foram muito bem documentadas. Assisti a uma sessão do julgamento. Ele não 

forneceu argumentos contraditórios; pareceu ter abandonado a luta, o que não 

combina com seu caráter. A acreditar no tribunal, ele fabricou uma história 

sobre Wennerstrom sem nenhuma prova e a publicou como se fosse um 

jornalista camicase, e esse não é de modo algum o estilo de Blomkvist. 

- O que aconteceu, na sua opinião? 

- Posso apenas especular. Blomkvist acreditou na sua história, mas algo 

aconteceu no caminho e a informação se revelou falsa. Isso significa que a 

fonte era alguém em quem ele confiava, ou então alguém que 

deliberadamente lhe passou informações erradas, o que me parece 

complicado e inverossímil. A alternativa pode ser ele ter sido exposto a uma 

ameaça tão grave que preferiu jogar a toalha e passar por um imbecil 

incompetente em vez de entrar na luta. (LARSSON, 2008, p. 57) 

 

Nessa passagem, Lisbeth acentua o perfil do jornalista em questão, bem como 

seus problemas enfrentados no exercício da profissão. Blomkvist, ao escrever uma 
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matéria denunciando um empresário fraudador, aparentemente, utilizou fontes falsas. 

Entretanto, essa publicação destoa do padrão profissional que é traçado pelo autor. 

Enquanto os relatos anteriores revelam um jornalista competente e com um bom 

histórico na área, sua última publicação o leva à condenação. Larsson está realçando 

que o trabalho do jornalista deve ser impecável e não pode apresentar lacunas, caso 

contrário, poderá resultar em consequências severas. A sentença divulgada para o 

jornalista aparece na seguinte passagem:  

 

O jornalista Mikael Blomkvist, da revista Millenium, foi condenado nesta 

sexta-feira a três meses de prisão por difamação contra o industrial Hans-Erik 

Wennerstrom. Num artigo sobre o suporto caso Minos, que há alguns meses 

chocou a opinião pública, Blomkvist acusava Wennerstrom de ter desviado 

fundos sociais, destinados a investimentos industriais na Polônia, para o 

tráfico de armas. Mikael Blomkvist também foi condenado a pagar cento e 

cinquenta mil coroas por perdas e danos. (LARSSON, 2008, p. 22) 

 

Através desse fragmento, o autor traduz que o jornalista está sujeito a alguns 

conflitos, caso não atenda as normatizações da profissão. O profissional jornalista deve 

poder confiar em suas fontes e estar sempre atento aos ditos comprovados ou às 

acusações comprovadas.  O autor dá relevância à condenação do personagem, e 

anteriormente, relata de maneira detalhada a conversa que o levou a ser punido pela 

justiça, das páginas 26 a 29. Nessa passagem, o autor dá ênfase ao fazer jornalístico, a 

partir da questão da importância das fontes. Entre jornalistas e fontes estabelece-se uma 

relação de confiança, que tem como base o comprometimento de manter-se silêncio 

quanto à origem das informações. Se o jornalista rompe o pacto de confidencialidade, 

está cometendo um ato de traição com consequências na prática do jornalismo e em sua 

credibilidade profissional. Adiante, na obra, o sigilo das fontes e sua importância são 

melhor abordados. Mikael é condenado a três meses de prisão, por ser considerado 

culpado por crime de difamação em sua matéria, e terá de pagar um valor de 

aproximadamente quarenta e oito mil reais, ou seja, “cento e cinquenta mil coroas por 

perdas e danos”.  

Pode-se observar na obra que o personagem principal, cuja vida sempre foi 

dedicada à prática jornalística, representa um profissional apaixonado pelo seu trabalho. 

O autor revela o perfil de um jornalista que respeita a relevância de determinados 

assuntos para o interesse público e que cumpre com as suas obrigações. Os trechos em 

destaque neste estudo, tematizam a proposta do que é o fazer jornalístico, a partir do 

perfil desse profissional e seu papel na sociedade.   
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4.2 As rotinas produtivas  

 

Neste capítulo analisar-se-ão os conteúdos que retratam as rotinas produtivas 

(coleta, seleção e produção) específicas do campo do jornalismo. Descreve-se como o 

personagem principal atua como jornalista, diferenciando-o das demais profissões 

relatadas no livro.  

As práticas jornalísticas identificadas nas rotinas produtivas foram mapeadas na 

obra a partir dos fazeres jornalísticos implantados em uma publicação que Mikael 

constrói com outros colegas. Na obra, o autor descreve o personagem engendrado e 

contextualizado no cotidiano de um objeto midiático – a revista Millenium.  

No que diz respeito à Millenium, podemos conferir o caráter de um dispositivo 

midiático a partir da sua estruturação na seguinte passagem:  

 

Além desses três, a Millenium contava com dois colaboradores fixos, três em 

tempo parcial e um temporário. Era o tipo de publicação que estava sempre 

no vermelho, porém muito prestigiosa e na qual os colaboradores adoravam 

trabalhar. A Millenium não era um negócio lucrativo, mas havia conseguido 

equilibrar suas despesas, e tanto a tiragem quanto as receitas publicitárias não 

cessavam de aumentar. Até o momento, a revista mantinha a imagem de um 

produto com estilo editorial franco e confiável. (LARSSON, 2008, p. 68) 

 

Nesse trecho, o autor apresenta uma equipe de profissionais que é responsável 

pela publicação da revista. Ele caracteriza a Millennium como uma publicação que não 

funciona com o intuito de gerar grandes lucros financeiros, e sim como uma publicação 

“prestigiosa e na qual os colaboradores adoravam trabalhar”. Além disso, a revista 

também recebe a valorização do público por seu estilo “franco e confiável”, 

características que apontam para o êxito da Millenium em capturar a atenção do leitor. 

Os processos referentes às rotinas produtivas relatadas pelo autor estão 

divididos, nesta pesquisa, a partir de três categorias, consideradas a base do fazer 

jornalístico conforme construção do referencial teórico apresentado anteriormente. 

 

4.2.1 COLETA  

 

Na obra, encontram-se várias passagens referentes ao processo de coleta de 

dados executado pelo jornalista. Pode-se encontrar uma série de acontecimentos, em 
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que Mikael engendra sua rotina na busca por informações a fim de realizar algum 

trabalho que tenha sido solicitado, como nota-se na passagem abaixo:  

Quando Mikael Blomkvist desceu do trem em Hedestad pela segunda vez, o 

céu estava azul pastel e o ar gelado.Um termômetro na fachada da estação 

indicava dezoito graus negativos. (LARSSON, 2008, p. 125) 

 

 Nessa citação, o autor relata a viagem do jornalista ao seu novo local de trabalho 

para iniciar a coleta de seu material. Mais adiante, o autor narra: 

 

Mikael Blomkvist passou cinco horas na companhia de Henrik Vanger e 

dedicou uma parte da noite e a terça-feira toda para organizar suas notas e 

montar o quebra-cabeça genealógico dos Vanger. (LARSSON, 2008, p. 158) 

 

A partir desse trecho, o autor começa a descrever o processo de preparação do 

jornalista para iniciar o seu trabalho. O principal objetivo da coleta de dados é levantar 

informações sobre o seu objeto de pesquisa. Nessa coleta, o jornalista vale-se de 

técnicas como observação de fatos; pesquisa quantitativa, exploratória ou experimental; 

entrevistas; questionários; formulários; dentre outras. Tal coleta de dados proporciona 

uma aproximação do jornalista com a realidade, e é o ponto de partida de qualquer 

investigação. O autor descreve o personagem estabelecendo uma rotina produtiva, que 

irá permitir tomar notas e conhecimento referente ao caso que irá ser problematizado. O 

autor escreve: 

 

Alguns pontos de interrogação no inquérito sobre Harriet Vanger revelam-se 

cada vez mais estranhos a medida que Mikael avançava na leitura da 

documentação. (LARSSON, 2008, p. 196) 

  

Larsson relata o processo de pesquisa do jornalista para estabelecer o que já foi 

dito sobre o assunto. Esse processo é fundamental na coleta, para que Mikael possa ter 

conhecimento do assunto e estruturar o seu trabalho. Corroborando esse sentido, o autor 

relata que “Mikael precisou de várias horas para percorrer os arquivos” (LARSSON, 

2008, p. 278). 

 Em geral, a coleta de dados pode tratar de um processo que dependerá do tipo de 

trabalho exigido do profissional. O personagem, na obra em questão, disponibiliza de 

um ano para realizar esse trabalho, contudo, seu processo de coleta de dados é lento: 

 

Após seis meses de especulações infrutíferas, uma brecha se abriu no caso 

Harriet Vanger quando Mikael,em apenas alguns dias da primeira semana de 

junho,descobriu três novas peças do quebra-cabeça. (LARSSON, 2008, p. 

271) 
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Normalmente, o jornalismo cotidiano coleta dados com mais imediatismo, 

porém, no caso, como a narrativa trata do jornalismo investigativo, compreende-se a 

necessidade de um prazo diferenciado para a pesquisa, uma vez que uma reportagem 

investigativa leva mais tempo para ser estruturada e concluída do que uma reportagem 

cotidiana. O autor cita que Mikael passa seis meses fazendo “especulações infrutíferas”, 

ou seja, que não levam o profissional a algo conclusivo. Entretanto, o jornalista começa 

a deparar-se com novas informações e é nesse momento que Mikael dá início a outros 

processos: 

 

Começou selecionando as fotografias do acidente com o caminhão-tanque 

.Mikael constatou que o arquivo de cento e oitenta fotos de Henrik Vanger 

não estava completo; a pessoa que copiara a coleção – talvez o próprio 

Nylund – eliminara cerca de trinta fotos, ou porque estavam desfocadas, ou 

porque sua qualidade era medíocre para a publicação. (LARSSON, 2008, p. 

278) 

 

Nesse trecho o autor revela algumas peculiaridades do caso da família Vanger 

que outros jornalistas e investigadores deixaram passar. Mikael busca no arquivo as 

fotos do dia do desaparecimento de Harriet, dando, assim, continuidade ao seu processo 

de coleta de informações: 

 

Mikael passou toda a segunda-feira de Pentecostes examinando o novo 

material fotográfico. Fez duas descobertas. A primeira o encheu de 

consternação. A segunda fez seu coração bater mais rápido. (LARSSON, 

2008, p. 279) 

 

A partir desse conteúdo, Stieg Larsson passa a sugerir traços de novas 

descobertas feitas pelo jornalista. Esse processo só foi possível, a partir de uma coleta 

de dados minuciosa que o autor transcreve de forma detalhada ao longo da narrativa. 

Contudo, Mikael passa a deparar-se com barreiras, as quais o impedem de evoluir em 

sua investigação. Para aperfeiçoar o seu trabalho de coleta, o jornalista pede ajuda da 

personagem Lisbeth Salander. Juntos, os personagens fazem uma série de descobertas. 

 Esses exemplos emblemáticos acima apontados são representativos de uma das 

atividades do jornalista, que é coletar, minuciosamente, os dados para realizar o relato 

de um acontecimento. Em Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, essa coleta é 

tematizada como um “quebra-cabeça”, ou seja, o ato de coletar as informações trata-se 
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de “juntar as peças” dos acontecimentos. No entanto, somente ter os dados coletados 

não traduz o fazer das rotinas produtivas, é necessário selecioná-los. 

 

4.2.2 SELEÇÃO  

  

 A seleção e a hierarquização das notícias constituem a segunda categoria 

pertencente ao quadro de rotinas produtivas do fazer jornalístico. Esse é o momento em 

que o profissional observa o conjunto de dados coletado e define o que serve e o que 

não serve para a etapa seguinte, a de produção.  Trata-se do que comumente se 

denomina “filtro”, ou seja, o que pode ou não ser aproveitado entre todos os dados 

disponibilizados. No que diz respeito às rotinas produtivas, a fase de selecionar, 

hierarquizar e filtrar o que foi coletado é uma das funções do jornalista.   

 Nessa etapa é possível caracterizar alguns critérios que o jornalismo utiliza na 

seleção de dados que merecem, ou não, ser publicados. Na obra, o personagem Mikael 

Blomkvist é um dos responsáveis pela edição da revista Millennium, e suas funções 

ganham destaque no decorrer da narrativa: 

 

Fazia três dias que Mikael Blomkvist estava debruçado sobre as cópias dos 

fichários de Lisbeth Salander – pastas repletas de documentos. O problema é 

que as evidências seguiam em todas as direções. (LARSSON, 2008, p. 469). 

 

 A finalidade da aplicação dos critérios de noticiabilidade é tentar trazer os 

assuntos de maior interesse por parte da sociedade para os jornais e telejornais, e, 

depois, ordená-los de modo a facilitar o acesso dos leitores e telespectadores. No trecho 

acima, o autor descreve Mikael perdido em uma quantidade muito grande de material, a 

qual o jornalista precisará selecionar minuciosa e precisamente, uma vez que “as 

evidências seguiam em todas as direções”.  

 Ainda sobre a questão do momento da seleção do material por parte do 

jornalista, pontua-se que são necessárias reuniões de pauta e, em alguns casos, 

dedicação extra e um determinado tempo para a avaliação do que será publicado. Esta 

atividade é relatada pelo autor da seguinte forma: “A reunião durou cinco horas. Erika 

telefonou duas vezes para desmarcar outras reuniões. Dedicou uma hora à leitura de algumas 

partes do texto que Mikael lhe pôs nas mãos” (LARSSON, 2008, p. 491). 
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 No parágrafo supracitado, o autor relata o encontro dos editores da revista 

Millennium, Mikael Blomkvist e Erika Berguer, com a finalidade de discutir a seleção 

do material redigido pelo jornalista. Por tratar-se de uma matéria que virá a ser assinada 

pelos dois editores, é necessário que façam uma seleção conjunta. O autor relata que “a 

reunião durou cinco horas”, portanto, Erika precisou dedicar mais tempo do que 

esperava na discussão do material. 

 Aos editores cabe a decisão do que será ou não publicado em determinado 

veículo midiático. No caso da revista Millennium, destaca-se uma passagem, na qual 

Erika e Mikael divergem em suas opiniões na hora da seleção da matéria:  

 

A reação natural de Erika foi dizer que eles não podiam utilizar esse material, 

pois fora obtido por meios ilícitos. Mas isso não era um empecilho. Mikael 

lembrou-a de que eles não eram obrigados a declarar como haviam obtido as 

informações. (LARSSON, 2008, p. 491). 

 

 Nessa passagem, podemos analisar uma discussão narrada pelo autor, que se dá 

na hora de selecionar e discutir o material a ser publicado. Fica explícito que Erika 

discorda com alguns dados da reportagem, pois os mesmos foram obtidos através de 

“meios ilícitos”. Entretanto, o autor apresenta Mikael tentando persuadir Erika ao 

lembrá-la do direito de sigilo entre o jornalista e suas fontes, que acobertaria a origem 

das investigações.  

 Outra atividade que também envolve a temática de seleção de dados apresenta-se 

na passagem em que Stieg Larsson retrata a construção do dossiê do jornalista Mikael 

Blomkvist. O próximo trecho é uma fala de Lisbeth Salander sobre esse processo de 

seleção:  

 

- O senhor queria que bisbilhotássemos por toda parte para descobrir tudo a 

respeito dele, mas esqueceu de indicar se buscava algo em particular.  Razão 

pela qual chegamos a uma espécie de amostra de sua vida. O relatório contém 

cento e noventa e três páginas, mas cento e vinte são, na verdade, cópia de 

artigos que ele escreveu ou recortes de imprensa nos quais aparece 

(LARSSON, 2008, p.52-53). 

 

 Nessa fala, o autor evidencia o ponto de vista de Lisbeth sobre o processo de 

construção do dossiê. Ao relatar que o contratante queria que “bisbilhotássemos por 

toda parte para descobrir tudo a respeito dele”, fica claro que Lisbeth teve liberdade 

para selecionar o que lhe pareceu relevante a respeito da vida do investigado. A 
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personagem também descreve o dossiê como “amostra de sua vida”, ou seja, uma 

seleção de fatos que traduzem a vida do investigado em um relatório feito a partir do 

processo seletivo de Salander. A personagem também relata a seleção de uma série de 

publicações e artigos sobre a vida do investigado, que para ela, permitem a criação de 

uma imagem detalhada de Mikael Blomkvist.  

 Uma vez selecionado aquilo que é importante, a partir de determinados critérios 

que variam de acordo com a necessidade dos envolvidos, o material é produzido e 

entregue ao contratante. O próximo passo, então, é o de produção da notícia.  

 

4.2.3 A PRODUÇÃO 

 

 Nesta fase acontece o que podemos ver como uma manifestação do simbólico, 

dos discursos e das ações publicizadas pelos veículos, quaisquer que elas sejam. Sendo 

assim, podemos destacar, no que diz respeito à produção das notícias, que elas podem 

ser consideradas traduções, que passam por estágios de interpretação e se apresentam 

publicamente. Dentro dessa etapa, também está engendrada a repercussão que 

determinado material pode ter depois de pronto.  

 O primeiro destaque, na obra Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, do 

caráter da produção dessa etapa categoria aparece no momento em que o autor narra 

uma cena entre os dois personagens principais:  

 

Mikael e Lisbeth ficaram no jardim por uma hora, encaixando as peças do 

quebra-cabeça. Descobriram que ambos, cada um do seu lado, haviam 

identificado Martin Vanger como o elo perdido. (LARSSON, 2008, p. 423) 

 

Após uma série de acontecimentos, um desfecho na história parece fazer com 

que os personagens estejam cada vez mais próximos de concluir a investigação para 

qual Mikael foi contratado. Ele e Lisbeth conseguem finalmente decifrar os 

acontecimentos e dar um viés conclusivo à pesquisa. Nesse trecho, o autor destaca que 

ambos os personagens conseguiram encontrar um ponto chave em sua investigação que 

levaria à conclusão da mesma. No decorrer da narrativa, o autor prossegue: 

“Reconstituída assim a sequência dos acontecimentos, a solução do quebra-cabeça 

parecia próxima” (LARSSON, 2008, p. 428). 

 Como anteriormente analisado na categoria de coleta, Stieg Larsson relata o 

processo referente às rotinas produtivas do jornalista como um “quebra-cabeça”, e no 
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trecho abaixo, passa a descrever a finalização do processo investigativo para que os 

personagens finalmente possam passar à próxima fase.  Uma troca de e-mails entre 

Erika Berguer e Mikael Blomkvist mostra como irá funcionar a próxima publicação: 

 

De mikael.blomkvist@millennium.se 

A erika.berger@millenium.se: 

[Agüente mais algumas semanas, e aí chegaremos a um porto tranqüilo. E 

comece a preparar o número de dezembro, que será diferente de tudo o que já 

publicamos. Meu texto ocupará cerca de quarenta páginas da revista. M.]. 

 

De erika.berger@millenium.se 

A mikael.blomkvist@millenium.se: 

[Quarenta páginas!!! Você ficou louco?] 

 

De mikael.blomkvisit@millenium.se 

A erika.berger@millenium.se: 

[Será uma edição temática. Preciso de mais três semanas. Será que você 

pode: (1) criar uma estrutura editorial em nome da Millenium, (2) conseguir 

um número ISBN, (3) pedir a Christer a criação de um belo logotipo para 

nossa nova editora e (4) encontrar uma boa gráfica que possa lançar um livro 

de bolso rápido e barato? Aliás, precisaremos de dinheiro para os custos de 

impressão do nosso primeiro livro. Bjs. Mikael.]. (LARSSON, 2008, p. 484). 

 

 Nessa troca de e-mails, os personagens estão discutindo a produção do próximo 

número da revista Millenium. O jornalista, ao preocupar-se com os interesses da 

empresa, também precisa considerar o que é interessante para o público do veículo 

midiático com que trabalha. Nesse caso, Mikael está planejando uma “edição temática”, 

e, em parceria com sua equipe de produção e sua editora principal, ele destaca alguns 

itens que o grupo deve providenciar.  

 Apesar dos profissionais precisarem seguir a linha editorial da redação, Mikael, 

no cargo de editor, toma a liberdade de criar um produto inovador, algo “diferente de 

tudo o que já publicamos”. A análise desse trecho do autor aponta para o fato de que o 

jornalista lida com produtos instáveis, e que nem todos os acontecimentos são iguais aos 

outros. A etapa de produção mostra que o trabalho do profissional de imprensa na hora 

da produção, não é apenas o de misturar palavras e informações, é, também construir 

um material acessível ao seu público que satisfaça e supra suas necessidades. Nos 

processos finais da produção da revista, Stieg Larsson relata a expectativa dos 

profissionais, em especial, de Erika: 

 

Sem dúvida nenhuma, era a reportagem da vida deles. Pela primeira vez em 

um ano e meio, Erika estava feliz como só pode estar um proprietário de 

veículo que tem um furo sensacional no forno. Ela revisava uma última vez o 

texto com Mikael. (LARSSON, 2008,  p. 496).  

mailto:mikael.blomkvist@millennium.se
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Stieg Larson destaca a satisfação da profissional com a produção da edição 

especial da revista. A personagem encontra-se feliz, pois está diante uma matéria que 

pode vir a ser “a reportagem da vida deles”.  Essa análise remete ao caráter de que as 

notícias também são vistas como um produto, posto que a revista Millennium, é também 

uma empresa, que precisa vender. Portanto, na fase da produção, é necessário que as 

matérias recebam um tratamento especial, para que possam ser oferecidas ao leitor 

como um “furo sensacional” de reportagem.  

  Ainda no processo de produção, inclui-se o que se caracteriza como a 

repercussão da matéria. Na obra em questão, destaca-se esse processo a partir da 

seguinte citação:  

 

A edição temática da Millenium sobre Hans-Erik Wennerström tinha 

quarenta e seis páginas e caiu como uma bomba na última semana de 

novembro. A matéria principal era assinada por Mikael Blomkvist e Erika 

Berger. Nas primeiras horas, a imprensa não soube muito bem como lidar 

com esse furo (LARSSON, 2008, p. 505). 

  

O último destaque referente ao processo de produção narra uma notícia que é 

vista pela mídia externa como uma “bomba”, ou seja, sua repercussão, gerada a partir 

do material em que foi publicada, foi muito grande. Como o objeto de análise desta 

pesquisa foi a obra Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson, foram 

levadas em consideração as rotinas produtivas referentes à revista Millenium, objeto 

midiático relatado na obra. Porém, vale pontuar que a produção da notícia varia de 

acordo com os elementos e necessidades de cada veículo jornalístico. Nesse caso, a 

revista concluiu sua jornada com êxito e atingiu o topo da mídia ao conseguir uma 

edição que gerou grande repercussão na imprensa do cenário proposto pelo autor.  

 

Erika exibiu um sorriso de satisfação e soube que eles haviam ganhado 

quando um dos jornais vespertinos, no terceiro dia da investigação, deu a 

manchete ‘A revanche da Millenium’. O texto apresentava uma imagem 

muito positiva da revista e de seus colaboradores e era ilustrado com uma 

foto em que Érika aparecia muito bem. Ela era chamada de a rainha do 

jornalismo investigativo. Isso significava pontos na hierarquia das 

personalidades colunáveis e já se cogitava no Grande Prêmio de Jornalismo 

(LARSSON, 2008, p. 508). 

  

Essa categoria de análise leva à reflexão de que para se chegar ao “furo” 

jornalístico é necessário um trabalho rigoroso na hora da coleta, da seleção e da 
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produção. Cabe ao jornalista engendrar as rotinas produtivas ao seu perfil, para que seu 

papel como profissional seja completo. O campo do jornalismo exige investigar, ter 

boas fontes e ir atrás de informações que são passíveis de minuciosa apuração. Mesmo 

ao conseguir exclusividade, não se pode publicar uma reportagem de maneira 

irresponsável, sem as devidas confirmações dos fatos divulgados.  

 

4.3 Práticas do jornalismo investigativo 

 

O jornalismo investigativo, conforme definido no referencial teórico de acordo 

com alguns autores, baseia-se nas diferenças que possui em relação a outras 

modalidades do trabalho jornalístico. De forma geral, é possível entender o jornalismo 

investigativo como uma forma de reportagem extensa que exige longo tempo de 

trabalho na apuração das informações por parte dos repórteres (LAGE, 2004). 

A obra Os Homens que Não Amavam as Mulheres utiliza o jornalismo 

investigativo como fio condutor da narrativa. As ações do personagem principal são 

pautadas pela proposta de investigar um fato ainda sem explicações contundentes.  

Nesse caso, as temáticas envolvem os fazeres do personagem e a trajetória percorrida 

por Mikael ao aceitar a proposta para trabalhar em uma antiga investigação não 

concluída. Henrik Vanger é atormentado pelo desaparecimento de sua sobrinha e nunca 

conseguiu descobrir o que realmente aconteceu. Ele desconfia que alguém de sua 

família possa ter assassinado a garota. O autor apresenta Henrik Vanger procurando 

ajuda de um jornalista investigativo: 

 

-Quero que durante um ano more e trabalhe aqui em Hedeby. Quero que 

percorra toda a investigação sobre o desaparecimento de Harriet, documento 

após documento. Quero que examine tudo com olhos novos, totalmente 

novos. Quero que questione todas as antigas conclusões, como deve fazer um 

jornalista investigativo. Quero que examine o que eu mesmo, a polícia e 

outros investigadores podem ter deixado escapar (LARSSON, 2008, p. 113). 

 

O autor constrói um personagem, que possui conhecimento do papel de um 

jornalista investigativo e que aposta as técnicas que devem ser exercidas por esse 

profissional para resolver um mistério. O autor apresenta um personagem que, ao 

afirmar “quero que questione todas as antigas conclusões, como deve fazer um 

jornalista investigativo”, entende o caráter de aprofundamento que torna o jornalismo 

investigativo diferente das demais áreas da profissão.  
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Outro aspecto relevante para o jornalismo investigativo é a questão do tempo. A 

proposta de Henrik Vanger é a de que o jornalista more e trabalhe na cidade por um ano. 

Essa situação remete ao fato de que o jornalismo investigativo necessita de um tempo 

mais amplo do que aquele concedido ao repórter na cobertura diária de fatos. Percebe-se 

que o jornalista investigativo deve ignorar o que diz respeito à instantaneidade, para se 

aprofundar nos assuntos escolhidos.  

Outras características fundamentais às práticas do jornalismo investigativo 

também podem ser observadas em outros trechos dos diálogos entre Henrik e Mikael:  

 

O fato é que preciso de alguém dotado de espírito crítico que saiba fazer 

pesquisas, e que seja igualmente íntegro. Acho que você é tudo isso, e não o 

estou adulando. Um bom jornalista deve possuir minimamente essas 

qualidades. (LARSSON, 2008, p. 84) 

 

Ao destacar esses atributos do profissional, o autor dá margem às teorias de que 

todo o jornalismo deve ser investigativo, pois deve tratar de assuntos de maneira que 

esses não possam dar margem à incerteza por parte do leitor. O jornalista deve exercer o 

seu papel no tocante às reflexões e ao auxílio do processo de democratização das ideias, 

dos conceitos e das estruturas vigentes. Sempre buscando um “espírito crítico que saiba 

fazer pesquisas, e que seja igualmente íntegro”, como sugere o autor. 

 

-Já que você é jornalista investigativo e vasculha delitos 

econômicos, por que não escreve alguma coisa sobre Hans-Erik 

Wennerstrom? 

- Não sabia que havia algo para escrever sobre ele. 

- Pelo amor de Deus, que espécie de bisbilhoteiro você é?  

(LARSSON, 2008,  p. 27) 

 

No parágrafo acima transcrito, o autor relata um diálogo entre o jornalista 

Mikael e sua fonte. O autor caracteriza o jornalista investigativo como “bisbilhoteiro”, 

além de empregar termos que remetem ao ato de “vasculhar”, ou seja, buscar por 

determinado assunto de forma mais ampla possível. Nesse diálogo com a fonte, o autor 

narra o surgimento de uma reportagem investigativa. Na continuação do diálogo o autor 

aprofunda questões que narram a relação entre o jornalista e sua fonte: 

 

Robert talvez tivesse bebido um pouco, o que não o impediu de cravar os 

olhos em Mikael no instante decisivo da história, quando evocou as palavras 

mágicas que o transformariam numa fonte anônima. Com isso, Robert tinha a 

certeza de que Mikael podia divulgar o que quisesse, mas nunca se permitiria 

revelar o nome de seu informante. (LARSSON, 2008, p. 65) 
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Ao relatar esse diálogo na obra, o autor descreve uma “fonte anônima” que, na 

realidade da profissão do jornalista, está relacionada ao direito à informação sigilosa. 

Um dos outros aspectos valorizados no jornalismo investigativo é a independência das 

chamadas fontes oficiais. No jornalismo cotidiano, essas fontes costumam ser sinônimo 

de credibilidade, mas no que diz respeito à reportagem investigativa, a recomendação é 

de que elas devem ser passíveis de desconfiança. Porém, como aponta o conteúdo 

acima, pode-se observar que o sigilo da fonte, além de constituir um direito, constitui 

um dever do jornalista, cuja inobservância importará em violação do segredo 

profissional e, portanto, na prática do crime tipificado no Código Penal.  

Os conteúdos analisados apontam para a exigência de que o jornalista investigue 

por conta própria. Assim, através do seu trabalho, do seu esforço, de suas fontes e de 

seus planos de investigação, o personagem Mikael poderá chegar às suas descobertas. 

Esse aspecto pode ser observado no seguinte trecho, em que o autor narra o trabalho de 

pesquisa de Mikael:  

 

Além do inquérito policial, havia pastas com recortes de imprensa, álbuns de 

fotografias, mapas, suvenires, artigos de jornais sobre Hedestad e as 

empresas Vanger, o diário íntimo de Harriet Vanger (relativamente pequeno), 

livros de escola, atestado de saúde, et cetera. Havia também uns quinze 

volumês encadernados, formato ofício, de cem páginas cada um, que 

poderiam ser definidos como diário de bordo pessoal das investigações de 

Henrik Vanger (LARSSON, 2008, p. 138). 

 

Todos os objetos utilizados na pesquisa feita pelo personagem são fontes de 

pesquisa valiosas, pois a partir delas o profissional pode dominar o assunto e guiar sua 

investigação. É necessário, também, que o jornalista esteja atento aos detalhes, como 

descreve o trecho a seguir:  

 

Lia devagar, concentrando-se para não deixar escapar detalhes. Quando 

voltou a fechar o arquivo, tarde da noite, enchera várias páginas do seu bloco 

com pontos de referências e perguntas cuja resposta esperava encontrar nos 

arquivos seguintes (LARSSON, 2008, p. 141). 

 

Além do processo de leitura e pesquisa, nessa passagem, o autor apresenta o 

processo de anotações de perguntas que, possivelmente, serão respondidas nos arquivos 

seguintes. Caso essas respostas não sejam encontradas, o jornalista pode começar a 

explorar esses pontos mais a fundo, a fim de descobrir novas informações.  Essa 
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situação pode ser observada em outra passagem, na qual Stieg Larsson descreve a 

preparação de Mikael para uma entrevista com um dos antigos inspetores da polícia, que 

analisou o caso da menina Vanger. Ao narrar esse conteúdo, o autor evidencia uma 

situação em que é necessário ir além do trabalho habitual com o entrevistado: 

 

Mikael rabiscara num bloco umas dez perguntas que lhe ocorrera fazer 

depois da leitura do inquérito. Morell forneceu uma resposta didática a cada 

pergunta. No final, Mikael deixou o bloco de lado e explicou ao inspetor 

aposentado que aquelas perguntas tinham sido apenas um pretexto para 

visita-lo. O que ele queria realmente era conversar e poder lhe fazer a única 

pergunta fundamental; havia algo no inquérito que ele não pusera no papel, 

alguma reflexão ou intuição que pudesse lhe transmitir? (LARSSON, 2008, 

p. 180). 

 

Apesar da importância da entrevista, o autor descreve o momento em que o 

jornalista busca respostas para duas outras questões, indo além do que deveria ser feito 

em uma entrevista cotidiana. Larsson narra o momento em que Mikael deixa o bloco de 

lado, ou seja, deixa de fazer anotações, para indagar o inspetor Morell sobre algo que 

possa ter sido desconsiderado pelos outros repórteres e investigadores.  

No que diz respeito às ferramentas utilizadas como estratégias para coletar novas 

informações importantes e que, de alguma maneira, estão sendo ocultadas, o autor 

expõe a seguinte situação: 

 

Mikael pôs a mão no bolso e acionou um gravador. Virei paranóico?, 

pensou. Não tinha a menor idéia do que Henrik Vanger queria, mas, depois 

do que acontecera com Hans-Erik Wennerstrom, fazia questão de ter 

evidências precisas de todas as coisas estranhas que se passassem a sua volta, 

e esse inesperado convite a Hedestad pertencia, definitivamente, a tal 

categoria (LARSSON, 2008, p. 79). 

  

Nessa passagem, o conteúdo aponta o uso do gravador como uma ferramenta do 

jornalismo investigativo, ou seja, uma “documentação” que “prova” a veridicção do que 

é dito. Trata também do cuidado e da cautela que o personagem Mikael Blomkvist 

demonstra, como jornalista, diante de uma situação que envolve sua profissão. 

A segmentação do jornalismo para as práticas investigativas foca a apuração e o 

aprofundamento de suas descobertas. Contudo, é necessário que haja sempre uma 

maneira de comprovar as fontes e os materiais utilizados para a produção da notícia. 

Caso o jornalista não tenha como provar as suas afirmações, graves consequências o 

aguardam, como exemplifica a narrativa do livro, quando o personagem Mikael é 
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acusado e preso por difamação após escrever uma reportagem investigativa com fonte 

duvidosa.  

 

4.4 Articulações do campo jornalístico com outros campos sociais 

 

 Na narrativa da obra em questão, o conteúdo proposto estabelece relações das 

mídias com os demais campos sociais. Essas relações mostram um conteúdo tematizado 

com evidências de veracidade, na medida em que o campo midiático é utilizado como 

fio condutor da sociabilidade vigente, ou seja, na medida em que afeta outros campos 

sociais da mesma forma que é afetado por eles.  

 Nesta seção, observar-se-á a relação da mídia com os outros campos sociais, 

como a política, a polícia, a economia etc. Quando outros campos sociais se publicizam 

através da mídia, ou vão até ela para relatar casos específicos de áreas distintas 

referentes aos outros campos. O campo das mídias adquire autonomia por conta da 

especificidade de sua competência, que não encontra similaridade em nenhum outro 

campo social. Tal autonomia é representada, na obra de Larsson, no fragmento abaixo: 

 

A imprensa tem a capacidade de atrair as pessoas mais malucas, detentoras 

das informações mais absurdas. Todas as redações do mundo recebem 

chamados de fanáticos por óvnis, grafólogos, cientologistas, paranoicos e 

outros teóricos da grande conspiração (LARSSON, 2008, p. 71). 

 

O campo midiático relaciona-se com as ciências humanas seculares como a 

antropologia, a filosofia, a psicologia e a sociologia, para buscar conceitos que 

tencionem seus objetos de estudo. Na passagem acima, Stieg Larsson expõe a imprensa 

como um chamariz para “fanáticos” de determinadas áreas, que, por mais distintas e 

independentes que sejam, sempre buscarão um espaço na esfera midiática. Assim, esse 

trecho aponta que o campo midiático tem a competência de organizar os demais 

campos, sejam eles quais forem.  

Por conta dos efeitos de sentido da comunicação mediada, todos os outros 

campos sociais reconhecem na mediação o acesso da sociedade às suas especificidades 

e devem, ao campo midiático, o fato de suas especificidades tornarem-se reconhecíveis 

e inteligíveis para a mesma. Nesse sentido, podem-se observar certas características da 

interação entre o campo jornalístico e os outros a partir do seguinte trecho: 
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A Europol expedira um comunicado de busca internacional da mulher 

desconhecida que utilizara um passaporte inglês roubado em nome de 

Verônica Sholes e que teria se hospedado num dos hotéis mais caros de 

Zurique. [...] Mikael Blomkvist examinou a foto, primeiro com uma rápida 

olhada, depois com uma expressão cada vez mais cética. Passados alguns 

segundos, pegou uma lupa na gaveta de sua mesa e tentou distinguir detalhes 

do rosto na foto do jornal (LARSSON, 2008, p. 515). 

 

Percebe-se a forma com que a polícia se utiliza da imprensa na hora de realizar a 

busca por uma mulher foragida. Através de um comunicado no jornal, que divulga uma 

foto da suspeita, a Europol está apropriando-se do espaço midiático impresso para que 

os leitores possam identificar e ter conhecimento sobre o caso. Sem o auxílio da 

publicação no jornal, a polícia talvez não atingisse seu objetivo, de encontrar a mulher 

foragida. Dessa forma, nota-se que o autor evidencia a colaboração dessa divulgação 

parao trabalho dos agentes, tornando-o mais eficiente e prático.   

Quanto à relação do campo jornalístico com a polícia, o autor narra, ainda, uma 

situação ocorrida no início da carreira de Mikael:  

 

Mesmo do seu posto de observação relativamente afastado, Mikael viu que se 

tratava de um rifle AK4, do tipo dos que ele mesmo manipulara havia não 

muito tempo durante seu ano de serviço militar. Foi o que o levou a chamar a 

polícia e a relatar suas observações. Começaram então, três dias de intensa 

vigilância da casa, com Mikael na primeira fila sustentado por copiosos 

honorários de freelance pago por um dos jornais vespertinos (LARSSON, 

2008, p. 19). 

 

A situação acima narrada pelo autor relata o momento da carreira de Mikael em 

que ele se depara com uma situação na qual o jornalista observa e desconfia da relação 

de alguns suspeitos com um caso não resolvido, que está sendo veiculado na televisão. 

Mikael busca a polícia e, juntos, começam uma observação a fim de adquirir provas que 

confirmem a suspeita do jornalista. O personagem também aparece como participante 

da operação, a partir do seu cargo jornalístico de freelancer.  

A obra de Larsson, além de realçar os detalhes o universo jornalístico, destaca, 

principalmente, a relação do mesmo com o campo empresarial e econômico. As 

passagens destacadas a seguir evidenciam essa relação: 

 

Mikael Blomkvist acreditava que a missão do jornalista econômico era 

investigar e desmascarar os tubarões financeiros capazes de provocar crises 

de juros e de especular com o dinheiro do pequeno poupador. Acreditava que 

sua verdadeira missão jornalística era investigar os donos de empresa com o 

mesmo zelo implacável que os jornalistas políticos vigiam o menor passo em 

falso de ministros e parlamentares (LARSSON, 2008,  p. 66). 
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É possível observar que o autor narra o ponto de vista pessoal do personagem 

sobre as atividades relacionadas aos jornalistas econômicos. O autor também aborda a 

relação que há entre jornalismo e a política, ao afirmar que o jornalista econômico deve 

tomar os mesmos cuidados que um jornalista político no momento de vigiar a forma 

como seus governantes lidam com o interesse público.  

 

Mikael fez um movimento para trás, surpreso. Henrik Vanger – é claro que 

ouvira falar dele. Grande industrial e ex-diretor administrativo do grupo 

Vanger, um império cujos negócios eram serrarias, florestas, minas, fábricas 

de aço, empresas metalúrgicas e têxteis, produção e exportação (LARSSON, 

2008, p 72). 

 

Nesse trecho, o autor narra a reação de Mikael ao estabelecer uma conexão entre 

o seu contratante e o campo empresarial. O autor apresenta a reação de surpresa do 

personagem ao relacionar o nome com o nome de uma grande empresa industrial. 

Complementando:  

 

Ligou o computador, conectou-se no www.google.com.br e digitou 

“empresas Vanger”. Centenas de páginas estavam disponíveis. Embora o 

grupo Vanger agora andasse a reboque, ele figurava praticamente todos os 

dias na mídia (LARSSON, 2008, p. 73). 

 

Este fragmento da obra relata o momento em que Mikael Blomkvist, intrigado, 

decide pesquisar, através de ferramentas da internet, informações sobre o grupo Vanger, 

que é liderado por quem pretende contratá-lo. O conteúdo aponta para uma empresa, 

configurada no ramo empresarial, que está “praticamente todos os dias na mídia”.  Isso 

posto, a narrativa remete à observação de que, na sociedade midiática, as instituições 

necessitam de mediadores para que suas opiniões se tornem visíveis. 

Além disso, o autor descreve as potencialidades das mídias digitais utilizadas 

pelo personagem Mikael, quando o mesmo se utiliza do site de pesquisa Google para 

estabelecer uma relação das empresas Vanger com a sociedade e suas ações. 

A partir desse processo, o jornalismo se relaciona com os outros campos sociais, 

agendando pautas, tematizando suas questões e as jogando na esfera pública. Observa-

se que o campo jornalístico disponibiliza de variadas informações para produzir as 

notícias, e é capaz de alterar a relação do público com os demais campos que as 

norteiam. 

 

http://www.google.com.br/
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4.5 Representações da midiatização 

 

 Em Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, o processo de midiatização 

social é tematizado ao passo que a narrativa aborda as questões referentes à reflexão, 

por parte da sociedade, sobre suas práticas, tendo como base as lógicas da mídia. 

(ROCHA, 2011). Isso se refere, basicamente, ao fato de que determinados personagens 

e determinadas situações construídas pelo autor, buscarem reconhecimento e 

legitimidade, a partir do que é veiculado pela imprensa. Pode-se reconhecer os 

primeiros movimentos do jornalismo conduzindo os processos sociais na seguinte 

passagem: 

 

Quero que questione todas as antigas conclusões, como deve fazer um 

jornalista investigativo. Quero que examine o que eu mesmo, a polícia e 

outros investigadores podem ter deixado escapar. (LARSSON, 2008, P. 113) 

 

Nesse parágrafo, Henrik Vanger vai até Mikael a fim de que esse consiga, 

através de seus serviços, alterar o status da investigação sobre o caso da menina Vanger. 

A lógica utilizada pela polícia e pelo próprio Henrik e outros investigadores não é 

suficiente, ou seja, a narrativa tematiza a centralidade do jornalismo capaz de processar 

pelas lógicas midiáticas e pelas suas soluções pertinentes à questão.  

Ao observar esse processo de midiatização, que é a dependência das soluções 

sociais pela esfera midiática, pode-se entender que a mídia ocupa um espaço central nas 

relações entre os campos sociais e os indivíduos. É ela quem promove conexões e, por 

meio de suas operações, afeta a maneira como os campos e seus sujeitos relacionam-se, 

o que fica claro na passagem a seguir: 

 

Nos dias seguintes, a Bolsa da Suécia tremeu quando o departamento de 

polícia especializado em crimes financeiros começou a se envolver no caso, 

com procuradores sendo chamados para participar do inquérito, e uma lufada 

de pânico desencadeou uma onda de vendas. Dois dias após a denúncia, o 

caso Wennerstrom transformou-se em assunto governamental, obrigando o 

ministro da Indústria a se pronunciar (LARSSON, 2008, p. 507). 

 

Quando Mikael publica sua grande reportagem, que denuncia corrupções de um 

grande empresário do campo da economia, outras esferas começam a se manifestar. 

Acima, o autor mostra que, a partir da reportagem veiculada na Millennium, a “Bolsa da 

Suécia tremeu”, ou seja, a repercussão da matéria afetou em grandes proporções. Nessa 

análise, pode-se perceber que o assunto deixa de ser uma delação isolada a uma pessoa 
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específica, para vir a ser de interesse público e governamental, em que o próprio 

ministro da Indústria precisa se pronunciar.  

 Fausto Neto (2006, p. 3) afirma que “a sociedade na qual se engendra e se 

desenvolve a midiatização, é constituída por uma nova natureza sócio-organizacional na 

medida em que passamos de estágios de linearidades para aqueles de descontinuidades”. 

Esse aspecto pode ser percebido no conteúdo abaixo: 

 

O interesse da mídia fora relativamente grande durante algum tempo – a filha 

de uma célebre família industrial desaparecida sem deixar vestígios era uma 

notícia e tanto. Mas, como o corpo não foi encontrado e as investigações não 

avançaram, o interesse foi diminuindo (LARSSON, 2008, p. 104). 

 

A evolução dos meios midiáticos massivos e de suas estratégias utilizadas para 

conseguir audiência é analisada, como sendo relevante para o público no momento em 

que o autor explica que está ocorrendo uma investigação acerca da filha de um 

industrial. Entretanto, quando as investigações sobre tal assunto não avançam, ele,  

automaticamente, deixa de ser interessante e cai no esquecimento, devido à falta de 

novidades. O autor também tematiza as relações estabelecidas pela própria mídia 

através das divulgações de um veículo para outro, conforme a passagem: “A 

investigação não significou que a mídia engoliu as denúncias da Millenium sem 

questionamento – eram revelações sérias demais para isso” (LARSSON, 2008, p. 507). 

Percebe-se, nesse trecho, que Stieg Larsson evidencia o fato de que, apesar de 

todo o processo de investigação estar bem documentado pela Millennium, ainda existia 

uma relutância por parte dos outros veículos midiáticos para aceitar as acusações. O 

autor explicita que tais denúncias eram revelações demasiadamente sérias. 

Stieg Larsson também aponta, na obra, uma mudança na postura da própria 

mídia após a publicação da reportagem: 

 

Depois dessa entrevista, o caso Wennestrom passou imperceptivelmente da 

área de economia para a de reportagem policial. Houve também uma 

mudança na maneira de pensar da imprensa. Antes, os repórteres policiais 

raramente, ou nunca, escreviam sobre crimes econômicos, exceto para falar 

da máfia russa ou dos contrabandistas de cigarros iugoslavos. (LARSSON, 

2008, p. 511) 

 

O cenário tematizado sugere que as transformações que ocorrem na sociedade 

são responsáveis pelas mutações sofridas pelos campos sociais e pelo próprio campo 
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midiático, ou seja, a própria imprensa retroalimenta-se, gerando repercussões entre os 

mídias. 

Em uma das entrevistas dadas pelo personagem Mikael Blomkvist a um veículo 

midiático, Larsson relata o ponto de vista do jornalista sobre a responsabilidade da 

imprensa com o que é publicizado: 

 

- Então está querendo dizer que a mídia não tem a menor responsabilidade? 

- Ao contrário, a mídia tem uma enorme responsabilidade. Durante pelo 

menos vinte anos, um grande número de jornalistas econômicos se omitiu de 

examinar o caso Hans-Erik Wennestrom. Em vez disso, esses jornalistas 

ajudaram a construir o prestígio dele através de retratos idólatras e delirantes. 

Se tivessem trabalhado corretamente durante todos esses anos, não 

estaríamos nessa situação hoje (LARSSON, 2008, p. 510). 

 

Stieg Larsson descreve o papel que os jornalistas econômicos vêm exercendo há 

pelo menos vinte anos em sua narrativa, e sugere, de acordo com o ponto de vista do 

personagem Mikael, que a situação em que a reportagem da Millenium colocou a 

economia sueca não seria a mesma caso os jornalistas trabalhassem corretamente. O 

autor descreve o momento em que o próprio acusado se manifesta sobre a reportagem 

em uma coletiva de imprensa: 

 

No dia em que a reportagem da Millenium saiu, o magnata das finanças 

comentou o texto numa entrevista coletiva de imprensa já marcada para tratar 

de outro assunto. Wennerstrom declarou que as acusações não tinham 

fundamento e que a documentação apresentada era falsa. Lembrou que o 

mesmo repórter fora condenado por difamação um ano antes. Depois disso, 

somente os advogados de Wennerstrom responderam às perguntas da 

imprensa (LARSSON, 2008, p. 512). 

 

O autor descreve o “magnata das finanças”, aquele que Mikael acusa em sua 

reportagem, comentando a reportagem em uma coletiva preparada para outra finalidade. 

Larsson apresenta Wennerstrom usando a estratégia de acusação, com base em outra 

reportagem apresentada pelo mesmo jornalista, a qual o magnata afirma ser falsa. Após 

essa aparição na mídia, o autor escreve que o magnata para de tratar do assunto e deixa 

para que seus advogados assumam a situação.  

Outras peculiaridades surgem quanto à repercussão da reportagem na narrativa: 

“Pela primeira vez no jornalismo econômico sueco foram utilizadas expressões tais 

como criminalidade sistemática, máfia e reinado de gângesteres” (LARSSON, 2008, p. 

507). 
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Larsson narra que a reportagem investigativa da Millennium trouxe novas 

expressões para os temas abordados pela reportagem econômica.  Sob a perspectiva da 

angulação da temática, o autor afirma que o jornalismo passa por definidor de um 

conceito. O papel do processo midiático tende a ir reordenando as pautas em um 

movimento de circularidade e contaminação dos assuntos tratados. A partir dessa lógica, 

as manifestações da mídia são apresentadas pelo autor da seguinte forma: 

 

Nas semanas seguintes, à medida que os documentos que a Millenium 

apresentara eram examinados com lupa e o quebra-cabeça remontado, foi 

estabelecida a ligação entre o império wernnerstromiano de empresas 

obscuras e a máfia internacional, que englobava tudo, desde o tráfico de 

armas e a lavagem de dinheiro vindo do tráfico sul-americano de drogas até a 

prostituição em Nova York e até mesmo, indiretamente, o comércio sexual de 

crianças no México (LARSSON, 2008, p. 511). 

 

No fragmento acima, a reconfiguração da postura dos meios de comunicação 

passa a trazer outros assuntos, que se relacionam com o caso e apontam todo o “império 

wernnestroniano” como traficantes. O campo da comunicação, explicitado na obra, 

apropria-se de seus diversos aparatos tecnológicos para gerar construções que 

dimensionam sociabilidades distintas, assumindo uma condição de espaço/lugar 

político-econômico-social.  

 

5 NOTAS CONCLUSIVAS 

 Da reflexão exposta no presente estudo sobre Os Homens Que Não Amavam as 

Mulheres, de Stieg Larsson, é possível considerar possibilidades que apontam para a 

relevância das tematizações das práticas jornalísticas e de suas representações na esfera 

literária contemporânea.  A fim de responder a problemática de pesquisa - como o relato 

do autor nesta obra literária representa as categorias conceituais sobre rotinas produtivas 

no campo do jornalismo? - acredita-se que o autor sueco, Stieg Larsson, fundamenta sua 

narrativa em questões que podem ser identificadas na realidade do campo jornalístico. O 

objetivo desta pesquisa foi representar as metodologias de trabalho utilizadas pelo autor, 

através de categorias de análise referentes à coleta de dados.  

 O estudo buscou identificar através da identidade jornalística e de suas rotinas 

produtivas, as representações caracterizadas por Larsson que possam estar relacionadas 

ao papel do jornalista na atualidade. O objetivo dessa pesquisa foi representar as 
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metodologias de trabalho utilizadas pelo autor, através de categorias de análise 

referentes às práticas do personagem jornalista Mikael Blomkvist e suas atividades 

exercidas no universo literário ficcional da obra. Dentre as etapas propostas no estudo, 

buscaram-se observar quais temáticas foram caracterizadas pelo autor, de forma 

compatível com a realidade da profissão jornalística.  

 Com base em uma metodológica de análise de conteúdos, percebeu-se que os 

encaminhamentos da obra se dão a partir de um fio condutor: o jornalismo 

investigativo. A partir deste reconhecimento, a pesquisa buscou caracterizar o 

jornalismo investigativo para além de um gênero específico do jornalismo 

especializado, analisando as técnicas de apuração e investigação presentes no universo 

literário proposto.  

 Após a finalização das análises, foi possível observar determinados critérios 

utilizados pelo autor, que baseiam a construção do universo jornalístico da obra, tais 

como: a) o perfil jornalístico, que identifica o personagem principal como ator do 

campo do jornalismo, representando suas rotinas produtivas a partir de um profissional 

sério, que cumpre com os seus deveres e reflete sobre suas práticas profissionais. Nesta 

categoria, também se observou o papel do jornalista na sociedade, e algumas das 

implicações que o mesmo pode ter, caso não atenda as normatizações da profissão; b) a 

relação com outros campos sociais, onde se observa a relação da mídia com a política, a 

polícia, a economia, etc; Nesta categoria, pode-se observar que o jornalismo, atua com 

diversos campos sociais, até mesmo os mais incomuns e, percebe que a obra, ressalta os 

campos empresarial e econômico. O autor caracteriza o casamento do jornalismo com 

algumas outras áreas e leva a considerações de que os demais campos sociais 

disponibilizam ao jornalismo informações, que auxiliam e pautam notícias, tematizando 

questões diversas a fim de lançá-las na esfera pública. c) as tecnologias utilizadas como 

ferramentas jornalísticas, que facilitam as práticas midiáticas e permitem ao profissional 

da área um aumento na produtividade.  Neste aspecto, observa-se que Stieg Larsson 

propõe uma reflexão sobre a sociedade pensar as suas práticas, através da mídia. Ou 

seja, o autor narra uma reconfiguração da postura dos meios de comunicação, que 

deixam de veicular de uma determinada forma, e passam a trazer outros assuntos 

pertinentes às questões. O campo da comunicação explicitado no livro gera construções 

que dimensionam sociabilidades distintas, assumindo uma condição de espaço/lugar 

político-econômico-social. 
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  Finalizando essa reflexão, a pesquisa propicia o entendimento de que a 

literatura de Larsson busca conteúdos de práticas reais a fim de legitimar os seus modos 

de contar história. Na atualidade, essa obra se encaixa na categoria literária romance 

policial, que apesar de suas características figuradas, possui o intuito de narrar um 

cenário simulado a partir de práticas sociais reais. O livro “Os homens que não amavam 

as mulheres” é um exemplo que representa as práticas jornalísticas da vida real, 

engendrado a um universo norteador fictício. 
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