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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objeto de pesquisa o programa Profissão Repórter, da Rede 

Globo de Televisão. Como objetivo geral, busca identificar se o programa cumpre com as 

determinações estabelecidas nos capítulo II e III do Código de Ética dos jornalistas.  

Entre os objetivos específicos estão: 

- Fazer uma análise sobre os gêneros e formatos envolvidos na construção dos 

programas, e classificar em quais deles os programas analisados se enquadram como: 

jornalismo investigativo; grande reportagem; ou documentário. 

- Traçar um perfil comparativo entre os programas, tomando por base a adequação ou 

não aos capítulos II e III do Código de ética jornalística. 

Parto de uma inquietação diante do fato de a temática investigativa estar cada vez 

menos presente nos telejornais brasileiros. Matérias com esse perfil migraram para programas 

exibidos em dias e horários específicos. Além disso, o desafio a que me proponho vem da 

constatação de que é difícil localizar pesquisas acadêmicas, exclusivamente, de jornalismo 

investigativo na mídia televisiva.  

Assim, para realizar esta pesquisa, foram selecionados como corpus três programas do 

Profissão Repórter, exibido pela Rede Globo às terças-feiras, as 23h40min.  

Para melhor compreensão, dividi essa pesquisa em três partes. No capítulo I, apresento 

o histórico e o perfil do programa que será analisado. No capítulo II trago o referencial teórico 

que norteou a pesquisa. Nele há teóricos como Fortes (2005) e Sequeira (2005) que explicam 

o que é a quais são as características do jornalismo investigativo, além de Lage (2006) que 

trará contribuições sobre grande reportagem e Souza (2006) sobre documentário. No capítulo 

III apresento a metodologia da Análise de Conteúdo, adotada para a observação. Por fim, 

ainda nesse capítulo aplico as categorias definidas para a observação dos objetos da pesquisa 

e apresento a análise propriamente dita. 

Busco saber com essa pesquisa, até onde vai a ética dos profissionais que lidam com 

matérias investigativas, porque sabemos que existem várias situações em que a cobertura 

jornalística exige o uso de recursos como falsa identidade, na apuração da reportagem. 

Postura essa questionável por muitos profissionais da área. 
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CAPÍTULO I – O OBJETO DA PESQUISA 

1.1 PROFISSÃO REPÓRTER  

 

Figura 1 – Vinheta do quadro exibido no programa Fantástico, aos domingos 

 

1.1.1 O quadro 

 

O Profissão Repórter foi criado, em 2006, como um quadro especial do programa 

Fantástico, exibido nas noites de domingo pela Rede Globo. 

A proposta do novo quadro, era fazer com que jovens jornalistas conseguissem vencer 

os desafios da produção de uma reportagem e, no final da apuração, mostrar todo o processo 

de produção de uma matéria, o chamado bastidor da notícia. A equipe era formada por oito 

profissionais, ao invés de um único repórter apurando os fatos. Essa equipe se dividia para 

acompanhar as fontes da reportagem ou o acontecimento. 

Foi em 7 de maio de 2006 que o programa Fantástico da Rede Globo, apresentado aos 

domingos, estreava mais um quadro: o Profissão Repórter. Quadro apresentado pelo jornalista 

Caco Barcellos e sob direção de Marcel Souto Maior.  
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No começo do quadro Profissão Repórter, a maioria das matérias relacionava-se ao 

trabalhador brasileiro: cortadores  de cana,  bóias-frias, bombeiros, etc. Sempre apresentando 

as dificuldades da profissão. 

No primeiro tema tratado, os repórteres mostraram a vida dos pescadores, as rotinas 

deles no mar. Na segunda edição, os repórteres acompanharam um dia de trabalho dos 

motoboys pelas ruas de São Paulo. Na terceira edição, foi mostrado como é a vida das pessoas 

que tem mais de um emprego para poderem se sustentar. 

Essa série - que estava sendo mostrada sobre a vida dos trabalhadores -, foi 

interrompida no último programa, em que os entrevistados foram pessoas que buscam a fama. 

Sua exibição   tinha   uma   duração   bem   maior   se   comparada   ao   tempo   

que  os  telejornais  costumam dedicar às suas reportagens investigativas. Se a mais longa 

reportagem de um  telejornal  não ultrapassa  três  minutos,  cada edição  do  Profissão  

Repórter,  enquanto quadro do Fantástico, tinha duração de nove a doze minutos. 

Depois disso, em 03 de junho de 2006, o Profissão Repórter se tornou um programa 

fixo semanal. Adquiriu seu próprio espaço, todas às terças-feiras, às 23h40min.  

 

 

1.1.2 O programa 

 

 

Figura 2 – Vinheta do programa Profissão Repórter, que passou a ser exibido nas terças - feiras 
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Após um ano de exibições no Fantástico, o Profissão Repórter conquistava mais 

espaço na emissora, passando a ser exibido também uma vez ao mês, nas noites de terças-

feiras. 

Os programas passaram a ter 40 minutos de duração. Os jornalistas ganharam mais 

tempo para mostrar os acontecimentos com essa edição extra no mês. Mesmo com o aumento 

da equipe, continuaram sendo oito jornalistas responsáveis por toda a programação.  

Com a finalidade de desafiar os jovens jornalistas, as tarefas também eram 

diversificadas. Para Haydêe Sant‟Ana Arantes 

 

Além de informar o telespectador, o programa mostra todo o processo de 

produção da reportagem desde a apuração até a edição, apresentando assim 
todas as dificuldades envolvidas no trabalho dos repórteres, criando então 

uma proximidade com o telespectador que se sente participando de cada 

etapa. (ARANTES, 2010, p.1). 

 

Se em uma matéria um repórter tinha sido entrevistador, na próxima ele poderia ser o 

cinegrafista, ou seja, todos tinham a oportunidade de mostrar o que sabiam e/ou aprender nas 

mais variadas áreas do jornalismo. 

 

Até chegar aqui, foram dois anos de trabalho, 48 reportagens para o 
Fantástico, cinco especiais, horas e horas de muitas histórias mostradas para 

você com  tudo que acontece na frente e atrás das câmeras, com os nossos 

desafios, obstáculos, erros e acertos, que fazem parte do nosso dia-a-dia. 
(BARCELLOS,2008) 

 

No programa, os repórteres fazem de tudo para que a verdade dos fatos seja mostrada 

aos olhos dos telespectadores. Os repórteres aparecem sempre em alguma situação de perigo 

ou tendo que enfrentar um grande desafio, ou seja, encontrar as pessoas certas para 

reportagem no sentido de tornar publico o depoimento das que detêm as informações 

necessárias para elucidação dos casos. 

 
Tudo se passa como se o “fato” fosse uma espécie de troféu a ser caçado 

pelo “bom jornalista” e generosamente doado a um público que, de outra, 
forma, dificilmente   teria   acesso   ao   conhecimento   das   coisas   tais   

como elas realmente aconteceram.  (ARBEX, 2001, p. 105).  

O objetivo da equipe de Caco Barcellos é conseguir entrevistar alguém que tenha uma 

história de vida que mereça destaque, pois, o entrevistado será uma “chave” para atrair os 

telespectadores. Estão sempre em busca de novos desafios, sempre à procura de informações 

até então desconhecidas pela maioria da população. 
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Nas escolhas das histórias que serão mostradas, o programa escolhe aquelas que são 

inusitadas, com fatos curiosos e interessantes para o público, e assuntos raros, sendo assim, 

diferente do telejornalismo tradicional. “Os acontecimentos tem que ser inesperados ou raros, 

ou de preferência, ambos as coisas para se tornarem boas notícias.” (GALTUNG e 

RUGE,1965, p.66) 

O programa prioriza mais uma narração in loco. Nunca usou um estúdio para as 

gravações, nem mesmo quando era só um quadro, e isso o afasta do telejornalismo tradicional. 

A narrativa é feita no momento em que se está ocorrendo a cobertura do fato, e isso passa para 

o telespectador a ideia de que os acontecimentos estão acontecendo ao vivo. 

Nessa nova fase, a equipe original recebe reforço. Além da equipe encarregada da 

cobertura dos fatos (8 pessoas), tem mais doze profissionais que são responsáveis pela Chefia 

de Reportagem, Edição, Edição Final, Edição de Imagem, Imagens e Arte. Desde casos de 

denuncias até temas polêmicos já foram tratados nesses três anos de programa.  

 

 

Figura 3 – Foto da equipe publicada no site do programa em 2011 

 

Outro diferencial do programa – alem de ser formado por uma grande equipe – e que, 

na maioria da vezes, o próprio repórter que apurou a matéria faz a edição da mesma, o que 

garante mais fidelidade na informação. No jornalismo tradicional são pessoas diferentes. 

Caco Barcellos acompanha esses jovens às ruas, para mostrar diferentes ângulos do 

mesmo fato, da mesma notícia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia
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CAPÍTULO II – O REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Pouco da história do Jornalismo Investigativo 

Antes de partir para uma análise sobre a ética no jornalismo investigativo, foi feito um 

resgate histórico sobre o conceito através de autores e pesquisadores que estudaram o assunto. 

 

2.1.1 O berço do Jornalismo Investigativo contemporâneo 

Foi no Iluminismo que houve o desenvolvimento dos primeiros textos jornalísticos 

investigativos. Isso tudo porque “os 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).  

Mas o jornalismo investigativo de referência contemporânea surgiu nos Estados 

Unidos, no século XX. De acordo com Sequeira (2005) entre os anos de 1964 e 1973, 

jornalistas começaram a publicar matérias analisando a atuação dos políticos. Muitas destas 

matérias chegaram ao público por meio de revistas como Life e Look. 

 

Figura 4 – Revista Life 
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O jornalismo investigativo “objetivo, imparcial e neutro”, foi enfatizado a partir dos 

anos 1970, sendo favorecido pelos limites impostos durante o período militar, uma vez que se 

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

própria sobrevivência. (RODRIGUES, 2009). 

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

reportagem que mais tarde seria conhecido como o caso Watergate, escândalo político 

ocorrido na década de 70. O caso teve impacto na história norte americana e trata de uma 

escuta ilegal na sede no partido democrata dos Estados Unidos instalada por pessoas ligadas 

ao governo republicano. Os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post, 

investigaram a invasão ao Complexo Watergate para fotografar documentos e instalar 

aparelhos de escuta na sede do Partido Democrata. O caso levou à renúncia do presidente 

Nixon, que sabia das operações ilegais.  

 

 

Figura 5 – Caso Watergate 
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2.1.2 No Brasil 

O jornalismo investigativo começa a despontar no Brasil, ainda dentro do período da 

Ditadura, implantado pelo Regime Militar. Segundo Alberto Dines (1986), o autoritarismo de 

1964 trouxe nossa imprensa para a era da “nota oficial”.  

O repórter perdeu a função de apurar os fatos uma vez que recebe o texto pronto em 

vez de cavar suas próprias informações. O máximo que era permitido ao jornalista era 

acrescentar uma cabeça ou lead. O repórter e todo o processo jornalístico acomodaram-se e 

deixaram de investigar (DINES, 1986, p.91). O Jornalismo Investigativo nasce em represaria 

a essa camisa-de-força imposta pelos militares. 

Para o jornalista Percival de Souza, o que mudou foi o modo como o jornalismo 

passou a ser praticado, porque na opinião dele, jornalismo investigativo sempre existiu, 

repórteres atrás de furos jornalísticos e alertas à população sobre fraudes também. “Nos anos 

1970, por exemplo, o modelo de jornalismo investigativo muito apreciado tinha como 

referência a corrente americana denominada New Journalism” (SEQUEIRA, 2005, p. 62). 

Foi em 1976 que o jornalismo investigativo começou a aparecer no Brasil, isso quando 

o jornal O Estado de São Paulo publicou uma série de matérias que mostraram á sociedade 

como viviam ministros e altos funcionários durante o Regime Militar. 

 

2.1.3 Jornalismo Investigativo: conceitos e características 

Para se fazer uma matéria investigativa é necessária muita paciência e tempo de 

produção e apuração. Fortes (2005) comenta que é importante fazer uma pesquisa antes de 

começar uma investigação ou até mesmo propor uma ideia ao editor, e mais importante ainda, 

o jornalista deve conhecer as leis para poder usá-las em seu benefício. 

Para poder entrevistar as fontes com perguntas inteligentes, é necessário obter muitas 

informações antes das entrevistas. Assim o jornalista estará preparado para lidar com 

possíveis respostas evasivas. (SEQUEIRA, 2005) 

O jornalismo investigativo tem como foco principal desvendar o que algumas pessoas 

e instituições fazem questão de manter encoberto, como por exemplo, fraudes em licitações, 

desvios de verbas públicas, crimes ambientais, prostituição de menores, mistérios e fatos 

ocultos do conhecimento público, etc. “O jornalismo investigativo se destaca por transmitir 

informações sobre más condutas que atinjam o interesse público, resultando as “denúncias”, 
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do trabalho dos repórteres e não mais das informações “vazadas” para as redações”. 

(PANTALEÃO, 2004) 

O jornalismo investigativo chama atenção da maioria do público porque sempre está 

ligado com um processo de profunda pesquisa e apuração dos fatos. Nesse jornalismo, o 

estudo dos casos é bem mais intenso do que em uma simples cobertura de pauta. 

O jornalista tem a obrigação de se empenhar totalmente na sua pauta, tendo que muitas 

vezes se ariscar para conseguir a informação desejada, para então conseguir, quem sabe, um 

“furo”, que é o jargão jornalístico para notícias publicadas em primeira mão. 

Quando se trata de apuração de informações sobre um determinado crime, o jornalista 

precisa ir até o local e tentar falar com pessoas envolvidas, e às vezes trabalhar no limite da 

sua ética profissional, para obter dados em uma investigação. 

Alguns jornalistas consideram que, por sua natureza, toda reportagem é investigativa, 

pois todas envolvem a apuração dos fatos, sua edição e posterior divulgação. “Sinceramente, 

não acredito muito nesse termo jornalismo investigativo, quando o assunto é cobertura de um 

crime, um assassinato, por exemplo. A imprensa não tem o papel de investigar e, sim, de 

informar os fatos, apurados pela polícia e Justiça” ( Datena 2008). Para ele “A reportagem e a 

investigação só são compatíveis, quando é um assunto de interesse público, no qual as 

próprias autoridades envolvidas deixaram de investigar. Aí, sim, uma boa matéria pode 

questionar e tentar esclarecer o assunto”, conclui Datena.(2008). 

Para a jornalista Ana Paula Padrão (2008), é importante ouvir os dois lados de uma 

mesma história, ou seja, seguir os princípios do jornalismo. “O papel do jornalista é provar 

uma denúncia, um ato ilegal que esteja ocorrendo. Têm de serem observados os fatores legais, 

morais e de ética”.  

O jornalista deve saber o que realmente é verdade no fato contado e o que é só uma 

versão de fatos, saber quando realmente existe uma denúncia do que só é uma calúnia, e o 

mais importante, saber o que é uma notícia e o que é uma invenção.  

Dirceu Lopes (2003) acredita que a busca pela verdade sempre foi a obrigação de 

qualquer jornalista, mas o investigativo tem o dever de mostrar a sociedade o que, por algum 

motivo, lhe é escondido. Por isso o repórter deve esgotar suas investigações até conseguir 

acabar com todas as dúvidas de uma investigação. Tem o dever de ir além da função de 

receptor e transmissor de notícias, deve Investigar e buscar informações precisas para mostrar 

a sociedade. Para ele “Jornalismo Investigativo pode ser definido como a busca da verdade 

oculta ou reportagem em profundidade”. (LOPES, 2003,p.12) 
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 O jornalista investigativo presta serviços à sociedade, pois expõe injustiças e 

reconstrói acontecimentos importantes, e, principalmente, mostra as falhas no setor público. 

 

Há teóricos americanos que definem o jornalismo investigativo como o 
guardião da sociedade aquele jornalismo que visa evidenciar as misérias 

presentes ou passadas de um corpo social, num esforço para contar os fatos 

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

O trabalho do jornalista investigativo difere dos outros profissionais dentro de uma 

redação, por ser uma investigação minuciosa dos fatos, por exigir mais tempo para concluir a 

apuração, por necessitar de recursos financeiros para viagens, além de paciência e de sorte. O 

jornalismo investigativo implica a exatidão dos termos que serão utilizados.  

A construção dos fatos é processo lento, caro, de difícil produção, com muito trabalho 

e apuração para se fazer. Para a pesquisadora Monteserrat Quesada, a diferença do fazer 

jornalismo investigativo para as outras áreas de jornalismo, está nas técnicas e estratégias que 

os jornalistas usam em uma matéria. “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”. (QUESADA apud SEQUEIRA, 

2005,p.74) 

Para Nilson Lage 

 

O jornalismo investigativo é uma forma extrema de reportagem. 
Principalmente nesse gênero, a dedicação de tempo e esforço para o 

levantamento de um tema, tanto como pesquisa documental como com 

apuração com as fontes, são inevitáveis. (LAGE, 2006) 

 

 Lopes e Proença (2003) acreditam que o jornalismo investigativo deve cumprir três 

requisitos: “a investigação deve ser resultado do trabalho do jornalista, não de polícia ou 

oriundo de dossiês e releases; a investigação deve ser de interesse da grande população, não 

apenas alguns setores; e que os dados estejam ocultos do público”. Os autores concordam 

também, com a idéia de que cabe ao Jornalismo Investigativo 

 
[...] promover reformas; expor injustiças; desmascarar fraudes; dar a 

conhecer o que os poderes públicos querem ocultar; detectar quais as 

instituições cumprem os seus deveres; demonstrar como funcionam os 

organismos públicos; dar informações aos leitores sobre políticos e suas 
intenções e reconstruir acontecimentos importantes. (LOPES E PROENÇA, 

2003, p. 15). 
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Quando se trata de apuração de informações sobre um determinado crime, o jornalista 

precisa ir até o local e tentar falar com pessoas envolvidas, e às vezes trabalhar no limite da 

sua ética profissional, para obter dados em uma investigação. 

Segundo Caco Barcelos (2010), jornalismo investigativo é a busca pela verdade dos 

fatos, que se consegue através de fontes, documentos ou pessoas. 

 

O segredo do jornalismo investigativo está na ação do repórter. Por isso é 

jornalismo ativo. (...) Não se pode confundir jornalismo investigativo como 
“jornalismo de dossiê”, aquele em que o repórter recebe documentação sobre 

um certo assunto (...) Isso não é jornalismo investigativo, pois o repórter não 

saiu a campo para fazer as descobertas, não investigou. (BARCELLOS, 
2010, p. 675) 

 

Além da profundidade da abordagem, o que diferencia jornalismo investigativo do 

jornalismo convencional, é a quantidade de fontes que se tem que buscar para poder investigar 

um caso. São necessárias muito mais fontes em uma investigação.  Já para Fortes (2005) 

 

O que diferencia o jornalismo investigativo dos demais setores da atividade 

são as circunstâncias, normalmente mais complexas, dos fatos, sua extensão 

noticiosa e o tempo de duração que necessariamente deve ser maior, embora 
quase sempre exercido sobre pressão. A reportagem de fato, não prescinde 

de investigação. Mas o jornalismo investigativo é algo mais complexo, 

trabalhoso e perigoso. Não se assemelha à rotina natural das redações. Exige 
talento, tempo, dinheiro, paciência e sorte. (FORTES, 2005, pag.10) 

Uma das mais importantes contribuições prestadas à democracia é feita pelo 

jornalismo investigativo. É o jornalismo investigativo que age para que as informações 

cheguem até a sociedade e se tornem públicas. “O jornalismo investigativo fornece á 

comunidade oportunidade para afirmar ou negar, corrigir ou ignorar uma importante 

ocorrência na sociedade” (ETTEMA e GLASER, 2001). 

 

 

2.1.4 As fontes no jornalismo investigativo 

 

Podemos dizer que as fontes – pessoas, documentos ou publicações - são 

indispensáveis para todo tipo de jornalismo, mas para o investigativo, elas são ainda mais 

importantes. Pois podem determinar a qualidade da informação que será produzida pelo 

repórter impactando na sua reputação, seja aumentando sua credibilidade ou colocando em 

dúvida sua apuração. 
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 Nilson Lage (2006) caracteriza as fontes não só em primária e secundária, mas 

também em oficiais, oficiosas ou independentes. 

 

Fontes oficiais são mantidas pelo Estado; por instituições que preservam 

algum poder de Estado, como juntas comerciais e os cartórios de ofício; e 

por empresas e organizações como sindicatos, associações, fundações, etc. 
Fontes oficiais são aquelas que, reconhecidamente ligadas a uma entidade ou 

indivíduo, não estão, porém, autorizadas a falar em nome dele ou dela. 

Fontes independentes são aquelas desvinculadas de uma relação de poder ou 
interesse específico em cada caso (LAGE, 2006, p. 63). 

            O jornalista deve sempre conservar essas fontes, jamais colocar em risco a vida delas, e 

nunca desprezar qualquer tipo de fonte.  

            Para Sequeira (2005): 

Os depoimentos dos profissionais com respeito a fontes de informação 
mostram que é complexa a relação entre fonte e jornalista, o que obriga o 

repórter a adotar em seu trabalho um escrupuloso rigor científico, 

confrontando todas as informações com fontes independentes, que tenham 
interesses distintos e menos parciais do que os próprios envolvidos na 

investigação. Por sua vez, o jornalista não pode esquecer que é o responsável 

legal, e não a fonte de informação, pelo material publicado, não podendo 

alegar, no caso de uma fonte mentir ou se equivocar ao fazer uma 
declaração, que a responsabilidade é do informante e não sua. 

(SEQUEIRA,2005,p.86) 

 Qualquer pessoa pode servir como fonte. O importante é conhecê-las e conversar com 

elas sobre vários assuntos, tentar se tornar íntimo para então conseguir qualquer informação 

que se deseja. 

 Manter o contato com as fontes, não só quando se precisa investigar algo, também é 

muito importante. Poucas fontes querem falar com um repórter que só liga quando precisam 

de alguma informação. Ser amigável é um bom passo para se conseguir o que deseja. 

 É importante que o jornalista jamais minta para sua fonte, e demonstre que espera o 

mesmo delas, assim será bem mais fácil de obter somente a verdade. Qualquer informação é 

sempre bem vinda. Deve haver honestidade e transparência para com as fontes 

 É de responsabilidade de o investigador checar se todas as informações obtidas são 

verdadeiras. Algumas fontes podem exagerar ou contar somente partes de uma história para 

conseguir o que querem. Quando se trata de interesse público, o cuidado deve ser redobrado. 

É importante ouvir sempre mais que uma história. 

 Cabe ao repórter fazer a seleção do material que ele obteve em suas investigações, e 

não ser só um observador dos fatos. 
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É importante que o jornalista guarde todos os dados que conseguir em sigilo, e que 

esses dados sejam também confirmados através de outras fontes, para que possa buscar a 

veracidade dos fatos. 

A utilização de fontes anônimas às vezes é necessária. É importante tentar fazer com 

que a fonte se identifique, mas caso não consiga, é preciso certificar-se que ela tem boas 

razões para o anonimato. 

 

Nesse caso, é fundamental que duas normas sejam estabelecidas: a razão do 

anonimato deve ser explicada na matéria e a informação oferecida deve ser 
checada com, no mínimo, outra fonte. (LOPES e PROENÇA, 2003, p. 22). 

 

 Mesmo que as informações forem confidenciais, e os repórteres forem obrigados a 

preservar o nome de suas fontes, ainda assim, é necessário checar e conferir todas as 

informações. 

            De acordo com Ericson (1989), cada agente social e cada organização procura definir 

um significado próprio sobre um dado acontecimento, relatando-o de acordo com as suas 

perspectivas pessoais e organizacionais, e tenta manter a reputação pública enquanto se 

esforça por ter privada a informação que afeta sua imagem. 

 Após ser publicada a matéria, é interessante que o jornalista entre em contato com suas 

fontes para conversar sobre a reportagem que eles colaboraram na construção. 

Assim, o jornalista ganha credibilidade e respeito com suas fontes, mesmo com 

aqueles que ficaram chateados com a publicação. “É importante que a fonte não se sinta 

enganada, sobretudo, depois da publicação da reportagem. Deve-se dizer sempre a verdade”. 

(LOPES e PROENÇA, 2003, p. 54). 

 

 

2.1.5 Jornalismo Investigativo na televisão 

 

Um dos programas pioneiros no ramo da televisão sobre investigação, e que já trazia o 

repórter como investigador e condutor da matéria, foi o programa 60 minutes, na rede CBS, 

nos Estados Unidos, em 1958. 

            Foi nesse período que se percebeu que para o jornalista conseguir obter uma boa 

matéria era necessária uma melhor organização. Fazer contatos com antecedência, agendar 

entrevistas e também produzir algumas pautas. Era necessária uma produção maior.  
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No Brasil, o jornalismo investigativo televisivo surge com a criação do programa 

Globo Repórter, quando a Rede Globo foi inaugurada, em 26 de abril de 1965. “tinha um 

novo formato de apresentação jornalística que “pela linguagem do documentário, tratava de 

certos temas com profundidade, e isso não era possível nos telejornais” (REZENDE, 2000, 

p.118).  

Foi na década de 1990 que o jornalismo investigativo na televisão teve o maior 

reconhecimento em âmbito mundial. Burgh (2008) explica que, só no Reino Unido, foram 

registrados mais de trezentos programas que poderiam ser classificados como 

“investigativos”. 

 
O jornalismo investigativo passou a ser veiculado nesse mesmo período na 
Rede Globo: A partir do momento em que começaram a ser feitas, essas 

reportagens mostraram que o telejornalismo investigativo provoca impacto e 

resultados que nenhum outro veículo é capaz de conseguir – tanto pelo 
alcance quanto pelo poder da imagem. (BISTANE e BACELLAR, 2005, 

p.65).  

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) também exibiu esse gênero jornalístico. Em 

1981, 10 anos após a criação da emissora, é veiculado o programa Aqui Agora. “Esse 

programa representa, numa análise objetiva, a transposição do jornalismo popular da rádio 

para a televisão. Inclusive, porque usa modelos e algumas das mais conhecidas vozes dos 

polêmicos programas radiofônicos” (SEQUEIRA, 1993, p.142). 

Outra característica desse programa era o chamado denuncismo feito pelo 

apresentador Gil Gomes. Ao mesmo tempo em que apontava culpados no ar, antes mesmo do 

julgamento dos suspeitos, o apresentador se tornou conhecido também graças a seus estilos de 

voz,  gestos e maniera de se vestir.  

Contudo, o programa sofreu várias críticas: “ (...) é uma prática questionável sob o 

selo de investigação, já que geralmente a abordagem sensacionalista tem predomínio maior no 

interesse público (BURGH, 2008, p.53). 

            O “modelo popular” utilizado nas emissoras de rádio, segundo Mattos (2002, p. 206), 

era copiado no programa de Gomes. “Versão brasileira do Nuevediario, o Aqui Agora, além 

de influência da linguagem radiofônica, usava a linguagem do plano-sequência (filmagem de 

toda uma ação contínua sem cortes) para dar mais realismo e suspense às histórias que 

narrava”. (REZENDE, 2000, p.131). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roupa
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Quase 30 anos mais tarde, em 2010, a emissora colocou no ar o programa Conexão 

Repórter, primeiro programa que segue o conceito de jornalismo investigativo defendido 

pelos teóricos da comunicação. 

 Na Rede Record, o jornalismo investigativo aparece quatro anos antes. Foi em 2006, 

quando recebeu duas premiações de jornalismo investigativo do Prêmio TIM Lopes, que o 

programa Repórter Record passou a destacar-se na emissora e teve sua consagração. 

        

 

 2.2 A GRANDE REPORTAGEM 

 A grande reportagem é uma grande história, abordada com mais profundidade. E para 

se conseguir contar uma boa história, são necessários bons personagens. (JAQUES, 1998) 

O segredo para se conseguir um bom resultado de uma matéria, seja ela longa ou 

curta, é fazer uma boa entrevista. E, para isso, é importante saber como pensa o entrevistado, 

até para que ele se sinta à vontade com o repórter e no final, responda com clareza a todas as 

perguntas que serão feitas. 

 A reportagem é aquela que fala sobre as origens e como se deu um determinado fato, e 

os personagens envolvidos nele. É um modo de comunicação que descreve um acontecimento 

ao grande público. O seu objetivo é apresentar o acontecimento com várias perspectivas e 

com vários depoimentos das pessoas envolvidas. 

 Segundo Lima (2004), toda reportagem necessita de investigação e interpretação. 

  
Ela é a expressão do jornalismo interpretativo, que busca preencher os 

vazios informativos deixados pela notícia por meio de uma narrativa 

multiangular composta por ingredientes como contexto . a rede de forças que 
atuam sobre o fato -antecedentes, projeção no futuro, suporte especializado - 

quem possui conhecimento sobre o fato - e perfil dos personagens 

relacionados ao fato (LIMA, 2004). 

 

A reportagem vai além de simples conceitos e normas que são propostas pelos 

profissionais da área. Mostra muito mais que apensas histórias de pessoas que testemunharam 

fatos que se relacionam entre si.    

 A reportagem se diferencia da notícia, porque notícia é tudo o que é atual, imediata e 

urgente. Reportagem tem uma maior preparação, toda uma fase de investigação. Maior 

importância na fase da montagem, que é onde se constrói a história. Também tem toda uma 
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atenção à qualidade das imagens, tanto no aspecto técnico, estético ou elaborado. (JESPERS, 

1998). 

Para que uma reportagem tenha sucesso é necessário estar atento aos acontecimentos, 

obter o máximo de informações do acontecimento em questão e do contexto no qual se 

inscreve. Antes de sair com sua equipe para o local onde se fará a reportagem, é importante 

checar todo o material (que foi conseguido através de contatos, documentações e entrevistas) 

jornalístico que o repórter deve possuir para dirigir-se ao local. 

 Como diz Ganz (1999), o tema da reportagem e o interesse do repórter devem ser 

sempre explícitos. “Não interessa só preparar o seu interlocutor para a reportagem, mas a sua 

reação, as suas questões, os seus comentários permitem avaliar que é a pessoa que se 

procura”. 

 Sempre que o repórter for convidado para comparecer em algum lugar, ele deve 

escolher aqueles convites que faça valer seu deslocamento, pois nem todas as propostas 

merecem uma reportagem. 

 No momento em que o repórter for relatar sobre um acontecimento, deve saber logo se 

é acidental ou previsível. Em acontecimentos acidentais, é mais difícil conseguir informação. 

Se for previsível, como afirma Ganz (1999), “as abordagens anteriores a um processo não 

faltam nos jornais, o que se discute é óbvio: tal testemunha virá depor? Tal contradição será 

levantada no julgamento?”  

 Para poder apresentar e compreender os protagonistas da história a ser contada, é 

necessário saber muito sobre eles. Mas tem que haver cuidado para que a reportagem não se 

transforme num retrato. 

 Depende muito do tipo de reportagem, mas acontecimento pode ser mostrado através 

de fotografias e imagens de arquivos. Isso permite uma pré-localização. “Mais vale ter estes 

elementos consigo ao deixar a redação, do que procurá-los junto de um colega ou de um 

funcionário para preencher um tempo morto durante o intervalo”. (GANZ, 1999). 

 Para que o repórter consiga compreender todas as informações que obterá no local do 

acontecimento, o repórter tem que ter toda documentação possível. “Alguns jornais põem à 

disposição de jornalistas externos a sua própria documentação. Inúmeros organismos, 

ministérios, instituições privadas ou internacionais também aceitam os visitantes”. (GANZ, 

1999). 

Quando o trabalho de reportagem precisa de equipamentos, é necessário saber a 

localização do acontecimento. Saber se o local que será gravado tem iluminação, se tem 
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eletricidade e se pode ser filmado no exterior do local e como são as condições sonoras. Essas 

perguntas ajudam e muito na escolha dos equipamentos. 

 Uma das características que não pode faltar em uma reportagem é o ângulo 

(enquadramento de câmera) a escolher. Quem define o ângulo é o chefe de redação antes de ir 

para o local. Ele é escolhido para dar uma ideia mais ampla das gravações, do público 

escolhido para a reportagem e dos fatos observados. 

 Tudo o que o repórter viu é o que faz uma reportagem, sua curiosidade que será 

mostrada ao público. Só existe na reportagem o que o repórter viu. 

 O repórter precisa ter a ideia do fator tempo da reportagem. O fato a ser contado foi 

em um tempo bem maior ao que será mostrado pela reportagem. Deve ser breve, se importar 

com a atualidade, ângulo e originalidade do tema.  

 Como afirma Jespers (1998), o fio condutor da grande reportagem deve permitir 

abordar o maior número possível de aspectos da situação ou do fenômeno do qual se quer dar 

conta. Esse fio condutor serve para levar o que realmente importa da informação.  

 Quando for uma gravação à distância, é importante uma visita de preparação no local, 

marcando o máximo de encontros possíveis para entrevistas. O seu primeiro dever é procurar 

fontes locais confiáveis para se informar sobre o assunto tratado. 

2.3 DOCUMENTÁRIO 

A notícia da conta do que já passou e o documentário reserva a surpresa do que ainda 

vai acontecer. 

Em outras palavras, o desejo é justamente saber aquilo que os “valores-notícia” não 

consideraram relevantes para ser veiculados. São informações que ficam à margem, mas que 

têm um papel decisivo para o enriquecimento da história a ser contada pelo documentário. 

Seria ingênuo pensar que os documentaristas fazem os filmes para costurar as arestas deixadas 

pelo jornalismo, mas, indiretamente, eles acabam cumprindo esse papel quando procuram 

transcender o campo noticioso. (SOUZA, 2006, pág 4.). 

Os documentários realizados no período da retomada do cinema brasileiro – que inicia 

em 1995, quando o presidente Itamar Franco cria a Lei Rouanet de incentivo a cultura, 

estimulando novamente a produção nacional – mostram os efeitos dessa falta de unidade: 

deficiências do Estado na promoção da cidadania e alternativas para lidar com a situação 

através de meios lícitos ou não. O jornalismo também se ocupa com tais questões, mas 

seguindo outro viés, como já visto. E, nessa direção, priorizar o relato objetivo faz com que 
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tenhamos um amontoado de informação divorciado de qualquer resquício autoral. (SOUZA, 

2006, p. 6). 

Nos debates onde os diversos matizes que constituem a sociedade brasileira acontecem 

dissociados das regras da imprensa, o documentário tem se apresentado como um espaço 

privilegiado. 

Em um documentário não é obrigatória a presença de um narrador, e o tempo de 

duração do programa é maior. Além de um maior tempo de elaboração, há um envolvimento 

exclusivo dos profissionais que trabalham em sua execução.  

O tempo de preparação de um documentário (em alguns casos os personagens são 

acompanhados por anos) permite a elaboração de novas narrativas. Esse aspecto faz o 

documentário divergir de uma reportagem, mais preocupada em relatar os acontecimentos no 

calor da hora, fazendo com que o documentarista estabeleça um vínculo mais estreito com os 

personagens, ao contrário da matéria jornalística, mais interessada na construção de um tipo 

ou de alguém que vai citar ou confirmar o que se espera. 

Enquanto a reportagem é objetiva, o documentário mostra aquilo que o diretor quer, 

ou seja, é marcado pelo olhar do diretor sobre seu trabalho. Mas os dois gêneros em questão 

buscam ir a fundo às investigações dos fatos. 

Em um documentário, o documentarista pode promover o confronto com o 

entrevistado, instigando-o a rever posicionamentos ou lançando desafios. O documentário 

apresenta ao espectador diversas vozes para que ele possa construir seu próprio ponto de vista 

ou conclusão. O documentarista pode ter opinião própria e dar essa opinião, deixando bem 

claro ao público o que ele quer mostrar. 

Para confirmar uma tese ou simplesmente para confrontar opiniões, o documentarista 

costuma ouvir opiniões de várias pessoas sobre o que quer mostrar ao público. Mas no final, o 

diretor vai mostrar a sua opinião, o seu ponto de vista. 

  O documentário apresenta imagens e depoimentos que comprovem o que foi dito. 

Segundo Nichols (2005), existem seis subgêneros de documentário: o modo poético, 

expositivos, observativo, participativo, reflexivo e performático. 

Com esses seis modos são estabelecidas as convenções que o filme pode adotar e 

também, garantem que as expectativas dos espectadores sejam satisfeitas. Eles não podem ser 

copiados, mas podem ser representados por outros cineastas que tentam representar histórias 

por meio dos seus pontos de vista. 
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2.3.1 Modo Poético: 

 Reúne fragmentos do mundo de modo poético. 

 As pessoas têm a mesma igualdade de condições que os objetos, “como a matéria-

prima que os cineastas selecionam e organizam em associações e padrões escolhidos por 

eles”. (NICHOLS, 2005, p.138). 

 Mais do que ações persuasivas, esse modo prioriza mais o tom, afeto e estado de 

ânimo. Ênfase na fragmentação e na ambigüidade ainda é uma característica muito marcante 

em documentários poéticos. 

Nichols (2005) comenta que o modo poético surgiu com a proposta de representar a 

realidade através de uma série de fragmentos, impressões subjetivas, atos incoerentes e 

associações vagas. “Essas características foram muitas vezes atribuídas às transformações da 

industrialização, em geral, e aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, em particular”. 

 

2.3.2 Modo Expositivo: 

 

Esse modo não apresenta uma estrutura tão poética ou estética, mas sim mais 

argumentativa. Trata diretamente de questões do mundo histórico. 

 O modo expositor dirige-se ao espectador de um modo mais direto, expondo um 

argumento ou recontando uma história. Características marcantes como vozes e legendas são 

muito encontradas nesse modo. Já as imagens desempenham um papel secundário. Elas 

esclarecem através de ilustrações o que é dito.       

 

O documentário expositivo facilita a generalização e a argumentação 

abrangente. As imagens sustentam as afirmações básicas de um argumento 

geral em vez de construir uma idéia nítida das particularidades de um 
determinado canto do mundo. (NICHOLS, 2005, p. 144). 

 

 O documentário expositivo prioriza a fala, então esse é o modo ideal de se transmitir 

informações que existem antes do filme. 

 

2.3.3 Modo Observatório: 

Evita-se o comentário e a encenação, observando as coisas como elas realmente 

acontecem. 
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 Os filmes observatórios dão uma idéia mais real dos acontecimentos. Eles rompem 

com ritmo dramático dos filmes de ficção convencionais e com a montagem, às vezes 

apressada, das imagens que sustentam os documentários expositivos ou poéticos. (NICHOLS, 

2005, p. 149) 

 

 

2.3.4 Modo Participativo: 

 

 Nesse modo, o pesquisador participa da vida das pessoas e depois relata sobre suas 

experiências, usando instrumentos da antropologia ou sociologia. O modo participativo 

transmite a sensação de como é estar em uma determinada situação, mas sem a idéia do que 

significa para o cineasta, estar lá dentro. 

 

“Estar presente” exige participação, “estar presente” permite observação. 

Isso quer dizer que o observador do campo não permite “virar um nativo”, 
em circunstâncias normais; eles mantêm um distanciamento que os 

diferencia daqueles a respeito de quem escreve. Na verdade, a antropologia 

dependeu desse complexo ato de engajamento e separação entre duas 
culturas para se definir. (NICHOLS, 2005, P. 153). 

 

 Aqui o cineasta tem o papel de repórter investigativo, que chega até o seu limite para 

conseguir descobrir o que deseja. 

A entrevista é a forma mais comum para uma aproximação entre cineasta e tema.  

 

2.3.5 Modo Reflexivo 

 No modo reflexivo, o importante são os processos de negociações entre cineasta e 

espectador. Questiona-se a forma do documentário, tirando a familiaridade dos outros modos. 

 Em vez de seguir o cineasta em seu relacionamento com outros atores sociais, nós 

agora acompanhamos o relacionamento do cineasta conosco, falando não só do mundo 

histórico como também dos problemas e questões de representação. (NICHOLS, 2005, p. 

162). 

 O realismo físico, psicológico e emocional são características pertencentes a esse 

modo, tratando sempre do realismo. 
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 O Modo Reflexivo, é o modo que mais se questiona, é o mais consciente de si mesmo. 

 “Na melhor das hipóteses, o documentário reflexivo estimula no espectador uma 

forma mais elevada de consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que 

ele representa”. (NICHOLS, 2005, p. 166). 

 

2.3.6 Modo Perfomático: 

 Esse modo consegue tratar de questões que nem a ciência consegue resolver, usando 

técnicas como números musicais e retrocessos, dando textura e densidade a ficção. 

O documentário perfomático aproxima-se do domínio do cinema 

experimental, ou de vanguardas, mas, finalmente, enfatiza menos a 

característica independente do filme ou vídeo do que sua dimensão 
expressiva relacionada com representações que nos enviam de volta ao 

mundo histórico em busca de seu significado essencial. ( NICHOLS, 2005, 

p.173). 

 

 Aqui, enfatizam-se aspectos subjetivos de um discurso classicamente objetivo. 

Os cine jornais desapareceram da produção de cinema brasileiro há tempos, mas as 

relações entre documentário e jornalismo se mantiveram. O documentário clássico parece ter 

servido de base para o jornalismo atual, especialmente o jornalismo televisivo, como aponta 

Consuelo Lins (2004, p. 71): “qualquer reportagem televisiva repete a relação de 

subordinação da imagem à narração off; os entrevistados tornam-se „tipos‟ e, na maioria das 

vezes, são editados de modo a provar a veracidade do que o repórter está dizendo”. 

Nem sempre as TVs estão dispostas a pagar por esse tipo de trabalho. Então, o 

máximo que se faz, na maioria das vezes, é a grande reportagem.  

 

 

2.4 O CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS BRASILEIROS 

 Não só no jornalismo, mas em qualquer profissão, a ética deve sempre vir em primeiro 

lugar. “Ética é o estudo dos juízos de valor (bem/mal), aplicáveis à conduta humana no todo, 

ou um campo específico. (LAGE, 2006, p. 89).  

 Karam (2004) comenta que, além de seguir os princípios éticos do jornalismo, também 

é função do repórter, praticá-lo. “Só o exercício ético jornalístico é que vai, com uma luta 

política, combater o pensamento único, o cinismo e as estratégias retóricas”. 
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 O uso inadequado de tecnologias da comunicação que foram surgindo, como, câmeras 

escondidas e identidade falsa, iam contra as regras que constavam no Código de Ética dos 

Jornalistas, existente desde 1987.  

 Existem algumas questões sobre a atuação do jornalista quando ele trabalha na área de 

investigação. Há uma polêmica sobre se é permitido o uso de gravadores escondidos, micro-

câmeras, arriscar sua própria vida para conseguir uma informação. Segundo Fortes: 

 

 
Porque sou jornalista e porque vivemos em uma democracia estou liberado 

para valer-me de qualquer recurso que assegure à sociedade o direito de 
saber tudo? Posso roubar documentos, mentir, gravar conversas sem 

autorização, violar leis? Onde está escrito que disponho de tais 

prerrogativas? Quem me deu imunidade para rasgar códigos que regulam o 
comportamento das demais pessoas? (FORTES, 2005,p.54) 

A maioria dos jornalistas não concorda com o uso desses gravadores, câmeras e 

grampos telefônicos. Para Percival de Souza (apud SEQUEIRA,2005,p.77), o uso dessas 

estratégias durantes uma matéria foge totalmente da ética profissional. “Gravar uma 

informação á revelia da pessoa que está conversando com você informalmente, na base da 

confiança, em minha opinião é antiético, não é assim que se procede”. 

Para Pantaleão, 

 

A utilização de gravações de conversas telefônicas por parte dos jornalistas 

que, além de não se identificarem, não comunicam que a conversa está sendo 

gravada, é tão inconstitucional quanto sua divulgação ou publicação, sem a 
permissão do interlocutor (PANTALEÃO, 2004, p.63). 

 

 

Segundo Cavalcanti (2010), jornalistas não são policiais. Para o autor, fazer escutas é 

função da polícia, e essas informações só chegam até os jornalistas para servirem para o 

trabalho jornalístico. Mesmo sendo divulgadas pela polícia, essas informações devem ser 

checadas, como qualquer outra informação, para não se correr o risco de divulgar uma 

informação errada para a sociedade.  

Numa matéria investigativa, o jornalista sempre terá que apresentar as provas, elas são 

um item indispensável. 

            Os jornalistas que trabalham com investigação, acabam obtendo informações que não 

são publicadas, apesar de terem provas de sua veracidade, isso tudo para não correrem o risco 

de serem presos ou processados. 
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Proença (2003), afirma que o jornalista deve ser responsável, honesto, sério e 

confiável.  Toda e qualquer investigação deve ser correta e minuciosa. 

 Os limites existem também para o jornalismo investigativo, para que não vire algo 

ilegal e que viole os direitos dos cidadãos. 

 Para Sequeira (2004), a infiltração, por exemplo, leva o repórter a omitir sua 

identidade e objetivos para checar fatos, isso tudo para poder chegar ao produto final de sua 

investigação. 

 Existem dúvidas éticas sobre até onde o jornalista pode ir para conseguir o que deseja. 

A partir disso, o Congresso Nacional Extraordinário dos Jornalistas, em Vitória (ES), no dia 4 

de agosto de 2007, aprovou a reformulação desse Código de ética que rege os jornalista. 

(REINHOLZ, 2007). 

Até chegar ao atual Código de Ética dos Jornalistas, os sindicatos que compõe a 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), passaram a discutir mudanças no texto antigo. 

Depois, uma comissão de especialistas fez uma consulta pública no site da federação. Os 

jornalistas chegaram a uma quarta versão de um código de ética de origem sindical através de 

decisões tomadas pelo congresso nacional. O primeiro surgiu em 1949, sendo revisado em 

1968. Em 1986, surge o documento que serviu de base para a atuação dos jornalistas no 

período de redemocratização brasileira. 

Segundo Luiz Antônio Spada, membro da Comissão Nacional de Ética, o novo código 

visa aprimorar a questão da ética jornalística. “O que estamos procurando é nortear realmente 

a ação do jornalista. Para que ele faça um bom jornalismo, não pode ficar preso à pressa de 

divulgar a informação no prejuízo de pessoas”, assinala. Spada trabalhou na comissão de 

sistematização das sugestões de emendas do Código. Delegações de 23 estados brasileiros 

estiveram presentes ao encontro, possibilitando a pluralização das discussões. Segundo 

REINHOLZ (2007), essa diversidade colaborou para a formatação de um código que irá 

auxiliar o dia-a-dia de todos os jornalistas.  

 Para não ocorrer crimes como, injúria, calúnia e difamação, o Código deveria ser 

analisado com mais cautela pelos jornalistas. 

 Para Taís Ferreira: “A atualização do Código de Ética do Jornalista Brasileiro reafirma 

valores que são essenciais para o exercício do jornalismo, recordando à mídia sua função 

informativa, cidadã e educativa, possibilitando à sociedade um debate mais amplo e 

verdadeiro sobre a comunicação”. (FERREIRA, 2007, p. 37) 
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Para fazer a análise ética do Programa Profissão Repórter, será analisado o Código de 

Ética que rege a categoria. O foco será os capítulos II e III, que falam sobre a conduta 

profissional e a responsabilidade profissional do jornalista, respectivamente. 

 

 

 2.4.1 Capítulo II do Código - Da conduta profissional do jornalista  

 

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando 

sempre subordinado ao presente Código de Ética.  

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, deve 

pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação.  

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte.  

Art. 6º É dever do jornalista:  

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos;  

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;  

III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;  

IV - defender o livre exercício da profissão;  

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão;  

VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha;  

VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com 

o objetivo de controlar a informação;  

VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão;  

IX- respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas; 

X - defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito;  

XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e 

coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias;  

XII - respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria;  
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XIII - denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for o caso, 

à comissão de ética competente;  

XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, 

políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de 

qualquer outra natureza. 

Art. 7º O jornalista não pode:  

I - aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga horária 

legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente para a 

precarização das condições de trabalho;  

II - submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta 

divulgação da informação;  

III - impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias;  

IV - expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou 

residência, ou quaisquer outros sinais;  

V - usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime;  

VI - realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, 

prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os 

interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas;  

VII - permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas;  

VIII - assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não 

tenha participado;  

IX - valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. 

 

 

2.4.2 Da responsabilidade profissional do jornalista: 

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho 

não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de 

seu autor.  

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística.  
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Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade. 

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações:  

I - visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica; 

II - de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em 

cobertura de crimes e acidentes;  

III - obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras 

escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando 

esgotadas todas as outras possibilidades de apuração;  

Art. 12. O jornalista deve: 

I - ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura 

jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente 

demonstradas ou verificadas;  

II - buscar provas que fundamentem as informações de interesse público;  

III - tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar;  

IV - informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções; 

V - rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre informando ao 

público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de 

áudio ou quaisquer outras manipulações;  

VI - promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender o 

direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de sua 

autoria ou por cuja publicação foi o responsável;  

VII - defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e cultural;  

VIII - preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades 

culturais;  

IX - manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho;  

X - prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em conseqüência de 

sua atividade profissional. 
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Com base nesses dois capítulos do Código de Ética serão elaboradas as categorias de 

analise – para observação dos três programas Profissão Repórter -  apresentadas no próximo 

capitulo. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

A definição do objeto empírico da pesquisa foi motivado pela curiosidade em saber se 

o Profissão Repórter, programa jornalístico exibido pela Rede Globo todas as noite de terças-

feiras, cumpre com as regras estabelecidas pelos capítulos II e III do Código de Ética dos 

Jornalistas. 

 Será analisado o conteúdo do programa e através de algumas categorias montadas 

tendo por base o Código, será concluído se a equipe de produção segue ou não as regras 

estabelecidas pela própria categoria do já referido código. 

 Depois de delimitado o tema, definido o problema e objetivos, optou-se por usar como 

metodologia a Análise de Conteúdo (AC), uma vez que é a metodologia mais empregada em 

análises de produtos televisivos. 

 O distanciamento geográfico da sede do programa – que fica no Rio de Janeiro - foi 

não só um obstáculo, mas acabou por inviabilizar – por questões de custo – metodologias 

como Etnografia, Observação Participante e Análise de Rotinas Produtivas. 

Também se tentou aplicar questionários semiestruturados ao jornalista responsável e 

demais membros da equipe, mas nenhum dos e-mails enviados para a produção do programa, 

no segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012, foram respondidos. Ainda foi 

tentada uma aproximação com uma ex-aluna da instituição que fez parte da equipe do 

programa, mas por ela ter trocado de emissora, os e-mails retornaram. 

 

3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Em pesquisas de comunicação, a Análise de Conteúdo (AC) é praticamente uma 

análise de mensagens. Segundo Fonseca (2005): 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. 

É também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de 
mensagens, podem chegar às mesmas conclusões. (FONSECA JUNIOR, 

2005, p. 286). 

 Como a pesquisa busca aprofundar o conteúdo ela é consideradas uma pesquisa 

qualitativa. A adoção desse tipo de análise requer a consideração de marcos de referência 

apontada pelo autor. (FONSECA, 2005). Contudo, não há como se eximir que trata-se 
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também de uma pesquisa quantitativa, no momento que delimitamos a análise em três 

programas. 

 A Análise de Conteúdo se dá em três fases: primeiro está o planejamento da pesquisa, 

definição do tema e objetivos (gerais e específicos). A segunda fase consiste em explorar o 

que será analisado, estudado. A última fase é a interpretação de todos os dados que se obteve 

na pesquisa. 

No contexto dos métodos de pesquisa em comunicação de massa, a análise 

de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo 
ocorrendo com a análise semiológica ou análise de discurso. As principais 

diferenças entre essas modalidades são que apenas a análise de conteúdo 

cumpre com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade. (FONSECA 
JÚNIOR, 2005, p.286, grifos do autor) 

 

3.1.1 Selecionando o corpus do objeto: 

Para identificar se o Profissão Repórter segue as regras estabelecidas pelo Código de 

ética dos Jornalistas Brasileiros, este trabalho analisará três programas – cada um com 

aproximadamente, 30 minutos de duração - veiculados no programa todas as terças-feiras. 

A escolha dos programas priorizou uma mostra anual dos últimos três anos. Ou seja, 

são edições de 2010, 2011 e 2012. 

Como afirma Fonseca Júnior: 

 

Os dados são os elementos básicos da análise de conteúdo e constituem a 
superfície que o analista deve penetrar. Por isso é preciso deixar claro que 

dados estão sendo analisados, como eles foram definidos e de qual 

população eles foram extraídos. (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.287) 

 

O corpus, de acordo com Fonseca Junior (2005, p. 292), deve ser constituído pelas 

seguintes características: 

 

a) Exaustividade:  

 

“Todos os documentos relativos ao assunto pesquisado, no período escolhido, devem ser 

considerados, sem deixar de fora nenhum deles por qualquer razão”.  

Entende-se que esse critério foi cumprido uma vez que a proposta dessa pesquisa era 

analisar um programa de cada ano a partir de 2010, para poder analisar se houve mudanças de 

um ano para o outro. E, os programas serão analisados na integra, não em parte. 
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b) Representatividade: 

 

“As pesquisas sociais, de forma geral, abrangem um universo de elementos tão grande que 

se torna impossível considerá-los em sua totalidade, sendo necessário trabalhar com uma 

amostra [...]. A amostragem será rigorosa se a amostra por uma parte representativa do 

universo inicial”.  

As categorias aplicadas serão as mesmas para os três programas. Também trabalhamos 

com uma amostra de cada ano, uma vez queria inviável analisar os cerca de 150 programas 

que foram ao ar nesse período. 

c) Homogeneidade: 

 

 “Os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do mesmo gênero ou se reportarem 

ao mesmo assunto”. 

Os três programas analisados são da mesma natureza (reportagem televisiva). São todos do 

programa Profissão Repórter, objeto dessa pesquisa. O item assunto não tem como se repetir, 

porque as temáticas que motivam as reportagens de cada programa não se repetem. 

 

d) Pertinência: 

 

“Os documentos devem ser adequados aos objetivos da pesquisa em todos os aspectos: 

objeto de estudo, período de análise e procedimento”.  

Também se acredita que esse critério foi cumprido. 

Por isso, se afirma que as quatro características estabelecidas por Fonseca Junior para a 

analise do corpus foram respeitadas. O trabalho parte então para os resultados obtidos após a 

análise propriamente dita, ou seja, a confrontação das categorias com o objeto de estudo. 

Por isso, na tabela da próxima pagina estão expostos os programas que serão 

analisados nesta pesquisa e, logo em seguida as categorias que serão aplicadas para essa 

analise. 
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DATA TEMA 

  

25/05/10 Prostituição 

14/06/11 Cadeia 

Penitenciária 

24/04/12 Transplantes de 

órgãos 

Tabela I – Corpus da pesquisa 

 

3.1.2 As categorias 

Assim, após ser decidido o problema da pesquisa, que é verificar se o Profissão 

Repórter cumpre os artigos II (sobre a conduta profissional do jornalista) e III (da 

responsabilidade profissional do jornalista), estabelecidos pelo Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, foi estabelecido o corpus a ser estudado: três programas exibidos pelo 

Profissão Repórter nos anos de 2010 a 2012. 

 Para conseguir alcançar aos objetivos dessa pesquisa, criaram-se as categorias abaixo 

apresentadas. As categorias, que foram selecionadas e que se identificam com a proposta da 

pesquisa, foram montadas em cima das leis estabelecidas pelo Código, agrupando artigos 

afins: 

 

a) Credibilidade da reportagem: Examinar se a reportagem busca provas e fontes que 

fundamentem as informações de interesse público veiculadas nas reportagens; 

(Essa categoria corresponde ao artigo 12, inciso II do capítulo II do Código) 

 

b) Foco da pauta: observar se o programa usa o jornalismo para incitar a violência, a 

intolerância, o arbítrio e o crime; e se impede a manifestação de opiniões divergentes 

ou o livre debate de ideias; 

(Essa categoria corresponde à aglutinação do art.7, inciso V do capítulo I do código 

mais o art. 7, inciso III do mesmo capítulo) 
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c) Cuidados com a fonte: conferir se os jornalistas tratam com respeito todas as pessoas 

mencionadas nas matérias; se não colocam em risco fontes profissionais com quem 

trabalham; se defendem o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas e 

se respeitam à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão; 

(Essa categoria corresponde à aglutinação do art. 12, inciso III do capítulo II, com o art. 6 

inciso VI do mesmo capítulo, somada ao art. 6, inciso VIII, do capítulo II) 

 

d) Técnicas de apuração: verificar se a equipe de reportagens utiliza recursos como: uso 

de identidades falsas; câmeras escondidas e microfones ocultos e em que 

circunstâncias. 

(Essa categoria corresponde ao art. 11, inciso III do capítulo II)  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE 

 

Para tornar mais transparente o processo de análise dos programas, o trabalho 

apresenta a transcrição dos principais trechos das três reportagens – corpus dessa pesquisa -

veiculada na Rede Globo. Entende-se por principais trechos, os detalhes de diálogo e imagens 

que possam colaborar para a aplicação das categorias estabelecidas para essa observação. 

Em comum, todas as reportagens apresentadas trazem uma edição dinâmica que 

intercala os cases (personagens apresentados sobre o assunto) com os bastidores da produção, 

quando o jornalista Caco Barcellos – responsável pelo programa – conversa com a equipe – 

repórteres e cinegrafistas que saíram às ruas para fazer a cobertura dos fatos. 

Como introdução de cada programa analisado, o trabalho traz uma tabela em que 

apresenta, de forma sucinta, os jornalistas envolvidos na cobertura, os locais dos cases bem 

como a quantidade de personagens acompanhados nas três reportagens. 

  

4.1 PROSTITUIÇÃO – 25/05/10 

 

Figura 6 – Programa do dia 25/05/10 – Prostituição 

EQUIPE CASES LOCAL DOS CASES 

Elaine 

Cardovelli e 

Theo Ruprecht 

5 São Paulo 

Felipe Suhre 2 Rio de Janeiro 

Thais Itaqui 1 Ceará 

TOTAL 4 8 3 

 Tabela 2 – Tabela do programa sobre Prostituição 
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TRANSCRIÇAO DO PROGRAMA 

 

Abertura - Clipe com imagens de vários momentos do programa  

Caco Barcellos – “Nossas equipes entram no universo da prostituição e conseguem 

mostrar de cara limpa homens e mulheres que vendem o corpo para ganhar a vida.” 

Escalada apresentando os cases do programa: 

“Seguimos Renata pelos hotéis de luxo em São Paulo.” 

“Na noite Carioca, registramos o trabalho de Luana, travesti desde os 11 anos.” 

“No Sertão do Ceará, conhecemos Ana Paula, que está grávida e ainda faz 

programas.” 

 

BASTIDOR 1 

 

Como conseguiram os cases? 

 

Repórter “A gente já ligou para umas 40 garotas de programa e foi muito difícil 

conseguir uma que topasse falar” 

A repórter explica que conseguiram Renata e seguirão a rotina dela por três dias.  

 

Case Renata 

 

Equipe mostra dia-dia dela em uma academia para manter o corpo em forma. 

 

Case Luana 

Equipe mostra imagens, de longe, de um grupo de travesti que está à procura de 

clientes. A Câmera aparece meio na penumbra, na rua (espaço público). Cuidam para não 

mostrar a placa do carro do cliente (respeito à intimidade) 

Repórter “Com a ajuda de Luana consigo que os travesti mostrem o rosto. Ela concorda 

ainda em carregar um microfone no corpo.”  

O microfone ajuda a captar a negociação.  Na imagem, feita à distância, o rosto do 

cliente é protegido, mas a voz não. “Faz por quarenta? Quarenta.” 

Luana atravessa a rua e vai para um hotel. A câmera permanece gravando do outro 

lado da rua. Ela aborda possíveis clientes, que recusam, mas tem o rosto gravado. 
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Case Renata 

 

Ela conta de cara limpa que foi casada, tem dois filhos que moram com o pai. 

“Sinto falta dos meus meninos. Essa vida me impede de estar próxima deles.” 

Um cliente liga para contratar a acompanhante para ir a um aniversario. 

“Tem muito disso. Aniversario, casamento, gente que quer fazer ciúme na ex”. 

 

 Case Ana Paula 

 

Mostra fachada da Associação de Prostitutas de Russas (cidade do Ceará), a mesma 

rua divide espaço com casas residenciais. 

Caco “O desafio da repórter é encontrar uma que concorde em abrir sua vida para 

televisão.” 

 

Bastidor 2 

 

Repórter conta que nunca tinha entrado em um Cabaré. 

Repórter - “Ana Paula deixou acompanhar seu trabalho e até mesmo a conversa com 

os clientes.” 

 Durante um dos encontros, em um bar, a repórter entra e pergunta: “Posso entrar?” 

Ela diz que sim, que o cliente está louco para conhecê-la. 

 

 Case Luana 

 

Equipe visita o casarão onde vivem prostitutas na lapa. Luana é a líder do local. 

Mostram as travestis no quarto, na cozinha preparando a refeição a refeição. 

Em seguida, o repórter acompanha o grupo até uma padaria ali perto. 

O gerente – “A gente não sabe se chama de senhora ou de senhor. Fica naquela 

duvida.” 

Elas sorriem. De volta ao apartamento: 

Luana – “Gosto muito de perfumes e sapatos. A mulher que habita em mim não é 

diferente das outras.” 
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Case Renata 

 

Num bar ela anota o endereço de um possível cliente, enquanto fala ao telefone. Em 

instantes, aparece na escola onde faz curso de cabeleireiro se arrumando para o primeiro 

programa do dia. Vai ao banheiro, troca de roupa e segue para o compromisso. 

A equipe a acompanha até o hotel, se despede e aguarda o retorno dela. Vinte minutos 

depois... 

Renata – “O cliente é uma graça. Mais experiente, fofo, carinhoso.” (Mas não mostra 

características físicas nem comenta a profissão dele). 

 

Bastidores 3 

 

Caco conversa com a repórter e o cinegrafista que acompanham Renata. 

Caco – “Na matéria toda, o que é muito revelador é o comportamento dos homens, 

mas a gente nunca viu homem aqui. O que e muito interessante. Isso foi combinado com ela?” 

Repórter – “Desde o começo, ela deixou claro que não queria que os clientes 

aparecessem.” 

 

Case Ana Paula 

 

A garota de programa mostra o local onde trabalha. No banheiro masculino, há sapos 

no chão. Os quartos são precários. 

Ana Paula – “Se eu fosse homem, eu não pagaria um negocio desse para mim deitar 

com mulher nenhuma.” 

Repórter – “Queria que você me falasse sobre sua mãe”. 

Ana Paula – “Minha mãe era dona de um estabelecimento como esse (...) ela faleceu 

nos meus braços. Meu filho mamando no peito direito e ela faleceu no esquerdo.” 

 

Bastidores 4 

 

Repórter – “Nós conseguimos mostrar até ai um pouco do que é a Ana Paula como 

pessoa”. Só não consegui mostrar a vida pessoal dela. O marido dela não aceitou. Disse: “Eu 

não quero me expor em rede nacional”.  
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Case Luana 

 

Aparecem muitos taxis circulando na rua (com placa protegida pelas imagens). Em off,  

um dos motoristas conta que alguns clientes mandam ir buscar o travesti para preservar a 

privacidade dele, não se expor. 

O repórter aborda um cliente sem filmá-lo, apenas o áudio fica aberto. Identifica-se, 

diz que e da TV Globo, do Profissão Repórter. “Não vou mostrar seu rosto não”. 

O cliente é mostrado de costas com a cabeça desfocada. 

Repórter – “O que os clientes buscam com elas?” 

Cliente – “Não estou aqui procurando nada. Estou esperando o ônibus.” 

Minutos depois, ele aparece entrando com um travesti no hotel. 

 

Case Luana 

 

Repórter em off: “Terceira noite de reportagem. São 4h da manhã e Luana não fez 

nenhum programa. 

Luana – “Eu dependo disso para viver”. 

Um cliente chega, mas está visivelmente alterado. A equipe reproduz a conversa sem 

mostrar rosto do cliente. Eles atravessam a rua para o programa. Porém, o cliente senta na 

calçada. O travesti se irrita e começa agredi-lo com uma bolsa e a chute. Bate na cabeça, no 

corpo. 

Luana – “Você me tirou de lá para cá a toa? Tá pensando que travesti é bagunça?” 

 

Bastidor 5 

 

Repórter – “Eu te confesso que naquela hora eu não sabia como agir”. 

Caco – “Achei um pouco covarde, porque pelo estado que estava o cliente dela, ele 

não tinha como se defender.” 

 

Case Renata 

 

Renata volta para Escola de Cabeleireiro. O telefone toca. 
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Renata – “Não tenho restrição, gosto de fazer tudo...” 

Em duas horas de curso, ela recebeu três ligações e sai para mais um programa. O 

programa dura 20 minutos. Tempo de a equipe tomar café. 

Renata – “Foi feijão com arroz, do jeito que sempre é. Só quando pega cara bem mais 

jovem, daí eles dão um pouco mais de trabalho.” 

Quando ela chega em casa, o telefone toca novamente. Ela vai para outro hotel. Uma 

hora depois encontra a equipe. 

Renata – “Foi o melhor de todos. Não tirei nem a roupa. Fiquei comendo, jantando.” 

 

Case Ana Paula 

 

Ana Paula – “Você acredita que uma vez eu estava tão necessitada que fui com um 

senhor bem velhinho e senti prazer.” 

Enquanto falava, coincidentemente, o homem apareceu no bar. Ela atravessou a rua e 

foi cumprimentar o ex-cliente. A câmera só mostra o corpo e detalhes da roupa dele. Ele está 

acompanhando de uma jovem que é mostrada no vídeo. 

Dois dias depois, o bar onde Ana Paula trabalhava foi fechado. Segundo a Polícia ali 

funcionava também um ponto de venda de drogas 

 

Aplicação das categorias. 

  

a) Credibilidade da Reportagem: 

 

A reportagem busca várias fontes, em diferentes estados do país. Contudo, fora os 

personagens, nenhum especialista ou representante do poder público é ouvido. Não há 

ninguém comentando o porquê desse comportamento (se é gosto pessoal, se é falta de 

emprego, fetiche, etc... que motiva a prostituição). Também não é mostrado o que é feito pelo 

governo federal, estadual ou municipal para combater essa prática e dar uma vida mais digna 

a essas pessoas. 

Mais uma vez são ouvidas apenas as garotas de programa. Nenhum cliente conta por que 

busca essa profissional. Nenhum familiar tem voz para falar sobre as repercussões dessa 

escolha para os demais membros da família. Por fim, parece – mesmo que não de forma 

explícita – haver uma humanização dessa profissão.  
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b)      Foco da pauta: 

 

O programa não usa o jornalismo para incentivar a violência ou crime. Contudo, exibe 

uma cena de violência – quando o travesti bate em um cliente.   

Cada entrevistado tem a liberdade de contar a sua história sem ser julgado por qualquer 

um dos repórteres. Isso se nota em todas as entrevistas, porque fica clara a naturalidade com 

que as garotas de programas falam sobre o assunto com os repórteres. 

Existe também o respeito dos repórteres para com as entrevistadas, no momento em que se 

pede para que não seja revelada a identidade dos clientes de cada uma.  

 

c)      Cuidado com as fontes: 

Todas as garotas de programa entrevistadas sabem que estão sendo gravadas e em qual 

programa será exibida sua imagem e depoimento. Contudo, o mesmo cuidado não é estendido 

para alguns clientes e até acompanhantes desses clientes. Como foi o caso do cliente de Luana 

que foi abordado na calçada e recusou o convite. O mesmo se repetiu com a jovem que 

acompanhava o senhor de idade que esteve com Ana Paula. Não ficou claro se era filha dele, 

outra garota de programa ou até mesmo a mulher dele. 

O respeito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem é parcial.  

 

d)      Técnicas de apuração:  

 

Em nenhum momento da matéria, são utilizados como técnicas de apuração a câmera 

escondida ou escutas telefônicas. Os repórteres, em acordo com as entrevistadas, não filmam 

a “intimidade”. Ou seja, o encontro propriamente dito. Entrevistam as garotas para saberem 

do seu próximo programa. Acompanham até o local onde ocorrerá o encontro e, chegando lá, 

esperam do lado de fora.  

Também tem o cuidado de não mostrar placas de carro que circulam pelas ruas onde há os 

pontos de prostituição ou param para pegar as garotas de programa. 

Porém, a equipe usa microfone escondido. As garotas de programa sabem, mas os clientes 

– com quem elas conversam – não têm consciência que estão tendo a voz gravada. Em 

nenhum momento a voz é distorcida, o que permite – a quem conhece a pessoa – identificá-la. 
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4.1.1 CADEIA PENITENCIÁRIA 

 

Figura 7 – Programa do dia 14/06/2011 – Cadeia Penitenciária 

 

EQUIPE CASES LOCAL DOS CASES 

Manoel Soares 8 Charqueadas 

Valéria 

Almeida, 

Thiago Jock 

 

2 Charqueadas 

Caco Barcellos 

 

6 Charqueadas 

TOTAL 4 16 1 

Tabela 3 – Tabela do programa sobre Cadeia Penitenciária 

TRANSCRIÇAO DO PROGRAMA 

 

Abertura: Clipe com imagens de vários momentos do programa  

Caco Barcellos - “O Profissão Repórter entra no complexo penitenciário para mostrar 

como é a vida atrás das grades”. 

 

AUSÊNCIA DE BASTIDORES 
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Apresentando os cases do programa:  

“O aperto e o improviso nas celas” 

“A tensão nas galerias onde a polícia não entra” 

“Medo dos jurados de morte” 

“A revista do presídio de segurança máxima” 

“As mulheres do crime” 

“O arrependimento do homem que levou a família para o tráfico” 

 

Case Complexo de Charqueadas 

 

“Os repórteres Thiago Jock e Valéria Almeida, estão no presídio feminino de 

Charqueadas”. 

 Presas lêem as cartas que escreveram para seus familiares. 

Repórteres mostram as regras do maior complexo de Charqueadas. Quem lavou 

roupas, deve secar o chão, se fez comida, lave a panela e pote. 

Repórteres são avisados que terão escoltas durante reportagem. 

Repórter - “A cadeia feita para 1400 presos, hoje tem 2300. Alguns são escolhidos 

para levar a comida para as celas”. 

Presos são entrevistados sobre como funciona a liderança dentro do presídio. Os mais 

“novos” obedecem aos presos mais antigos. 

Repórter - “Só podemos entrar depois que os presos são retirados” 

 

Case Quartos 

 

Repórteres mostram a precariedade dos quartos onde dormem os presos. Luzes com 

fiações precárias, infiltrações nas paredes, presos dormindo na mesma cama para não 

precisarem dormir no chão. 

Repórter - “Quando as reclamações começam, e a tensão aumenta, temos que sair da 

galeria”. 
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Case Cadeia de segurança máxima  

 

Repórter – “Tentamos falar com um dos maiores traficantes do país, ex-chefe de uma 

facção criminosa”. 

O rosto desse traficante não é mostrado, a cena é “embaçada”. Jurado de morte, não 

quer falar, pois diz que seria reconhecido até de costas. 

Repórter – “Os presos ficam 20 horas presos, e 4 horas no pátio.” 

 

Case Cozinha 

 

Mostram a cozinha geral do presídio e o que será servido no almoço desse dia. 

Os funcionários explicam que o único lugar que existe facas, é na cozinha, e todo dia 

essa facas são contadas, para terem certeza que nenhuma saiu dali de dentro. 

 

Case Cela separada 

 

Repórter – “Os presos que trabalham são de confiança da direção e ficam separados 

dos outros. Rainer e Gilmar, por exemplo, ocupam uma cela longe das galerias”. 

Repórter – “A pena de Gilmar é de 75 anos, por assalto á banco”. 

Esses presos são ouvidos na reportagem e seus rostos são mostrados, o que 

compromete a integridade física deles porque poderá haver uma revolta dos demais com esses 

privilegiados. 

 

 

 

Case ajudantes de policias – jurados de morte 

 

Repórter – “Plantão de chave é o preso que abre e fecha o presídio mais lotado de 

Charqueadas. A polícia da essa responsabilidade para os jurados de morte da cadeia”. 

Preso conta como faz para achar coisas que os presos escondem dentro do presídio. 

Mostra ao repórter, que para manter o leite em condições de beber, eles o colocam no chão 

gelado. Maneira que encontraram para não estragar os alimentos. 
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Case presídio feminino 

 

Repórter – “É difícil imaginar um outro lugar, onde as cartas ainda tenham tanta 

importância”. 

Repórter pede para que presa leia o que escreveu, e respeita o pedido que ela faz de 

não falar o nome nem mostrar o rosto. 

Repórter – “Dona Otília está presa há um ano sem julgamento”. 

Otília mostra como organizaram a “cozinha” da cela, e conta um pouco da sua história.  

O repórter pede para que Tatiane, uma das presas, mostre o rosto. Ela não aceita no 

primeiro momento, depois cede. 

 

Presídio de segurança máxima 

 

Repórter – “Estamos aqui acompanhando o trabalho de agentes da SUSEPE que vão 

fazer a transferência dos presos para a audiência no Fórum”. 

Caco Barcellos tenta falar com um dos presos que irá para a audiência. Ele reluta, e 

depois de muita insistência, diz a idade. 

 

Case ala das grávidas 

 

Repórter - “Nesta ala ficam as presas grávidas e as que tiveram bebês”. 

Uma das presas lê a carta que escreveu para o pai da filha dela. 

A câmera filma dois bebês, mas não mostram o rosto deles. 

 

 

Case cadeia de segurança máxima 

 

Repórter mostra preso que mudou de lado. Hoje ele ajuda na vistoria das celas. 

 

Case de uma das presas 

 

Repórter - “O marido ficou preso 28 anos. Foi solto há três anos”. 
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O ex-presidiário fala do arrependimento de ter se envolvido com o crime, e da 

esperança de reunir a família novamente. 

 

Case carroceiro “taxista” e loja 

 

Repórter – “O carroceiro Oscar chegou a Charqueadas como preso. Já está aqui há 50 

anos”. 

Repórter – “Essa loja que estamos vendo aluga roupas e guarda volumes para as 

visitas”. 

Repórter encontra no chão, pedaços de sutiãs que mulheres tiveram que cortar por 

causa do metal contido neles.  

Ao tentar entrevistar a mãe de um dos presos, a entrevistada chora. Ela se retira e é 

respeitada pelos repórteres. Mais tarde é entrevistada e fala do crime do filho. 

Uma mulher que acaba de ser presa é entrevistada pelo repórter. Ela esconde o rosto 

com a mão, atitude que mostra que ela não quer aparecer. Mas se virar o rosto para o lado que 

está a câmera, sua identidade será mostrada. 

Dona Otília sai da cadeia para ser ouvida pelo juiz. Na hora que sai e cumprimenta seu 

filho, o rosto dele é preservado na imagem. 

 

Aplicação das categorias: 

 

a) Credibilidade da reportagem: 

 

A reportagem busca várias fontes para falar sobre o assunto em questão. Todas 

fundamentam as informações que podem ser de interesse do público. Presos também são 

entrevistados e contam sobre o funcionamento do presídio. Com isso a equipe mescla fontes 

oficiais e não-oficiais. 

 

b) Foco da pauta:  

 

O programa não usa o jornalismo para incentivar a violência ou crime, muito pelo 

contrário, o programa mostra como é a vida dentro de um presídio, tentando conscientizar as 

pessoas contra a violência e crime.  
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Os entrevistados contam suas histórias sem serem julgados pelos repórteres. Isso fica 

claro porque os presos conversam com naturalidade sobre o assunto com os repórteres. 

Existe também o respeito para com os entrevistados, no momento em que uma das 

presas diz que não quer mostrar o rosto e a equipe não insiste. 

O livre-debate de idéias esta presente na reportagem a partir do momento em que são 

ouvidos detentos – que contam suas versões do fato – e autoridades militares e 

administrativas, que revelam suas opiniões sobre o mesmo assunto.  

 

c) Cuidados com a fonte: 

 

Todos os presos são tratados com muito respeito pelos repórteres, aceitando sempre a 

decisão de cada um de mostrar o rosto ou não. Um dos repórteres pede para uma das presas 

mostra o rosto, mas ela não quer e é respeitada. Só depois, por decisão dela, acaba permitindo ser 

gravada. 

O mesmo acontece com um dos presos que Caco Barcellos tenta entrevistar. O homem 

se recusa a conversar com a equipe alegando que essa entrevista não irá acrescentar nada para ele, 

só para a equipe. A equipe de reportagem respeita a decisão dele, e uns minutos depois, o preso 

comenta sua idade sem ninguém perguntar. 

Crianças são filmadas, mas o rosto delas não é mostrado, o que prova o cuidado com 

as fontes que os repórteres têm. Crianças essas que tem a autorização da Justiça para ficarem com 

as mães até completarem um ano de idade. 

Uma mulher que vai até o presídio para visitar o filho, conta para o repórter da 

humilhação que as pessoas passam para poder visitar seus conhecidos. Ela tem que cortar o sutiã 

que está usando porque o pequeno metal contido nele, não passa pelo detector de metal do 

presídio. A mulher chora e se afasta aos poucos. Os repórteres respeitam o momento dela e não se 

aproximam mais. 

Mas o cuidado com a segurança dos repórteres também é mostrado na reportagem. Isso 

acontece no momento em que um dos policiais avisa o repórter que atrás de cada um haverá um 

policial zelando por eles. Para a equipe mostrar a estrutura das celas, os presos são retirados das 

mesmas.  
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d) Técnicas de apuração: 

 

Em nenhum momento a equipe de reportagem faz o uso de câmeras escondidas e 

microfones ocultos. Desde o inicio, a equipe se apresenta e diz a que veio. 

 

 

4.1.2 TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

 

 

Figura 8–  Programa do dia 24/04/2012 – Transplantes de órgãos 
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EQUIPE CASES LOCAL DOS CASES 

Thaís Itaqui e 

Rafael Batista; 

 

1 São Paulo 

Fernando 

David e 

Gabriela Lian; 

 

1 Ceará 

Felipe 

Bentivegna e 

Danielle 

França 

1 Santa Catarina 

TOTAL 4 3 3 

   

Tabela 4 – Tabela do programa sobre Transplantes de órgãos 

 

 

TRANSCRIÇAO DO PROGRAMA 

 

Abertura: Clipe com imagens de vários momentos do programa  

Caco Barcellos – “A equipe do Profissão Repórter traz hoje uma boa notícia: o 

número de transplantes no Brasil, mais que dobrou na última década”. 

Escalada apresentando os cases dos programas: 

“Nós fomos mostrar porque Santa Catariana é o Estado brasileiro que mais consegue 

doadores” 

“Lá, e onde mais se faz transplantes de fígado”.  

“Acompanhamos o transporte de órgãos de um Estado para o outro”. 

“Eu registrei o dia - dia dos pacientes que estão á espera de um coração”. 

 

AUSÊNCIA DE BASTIDORES 

 

Case São Paulo 

 

 Repórter - “Hoje cerca de 200 brasileiros estão na fila de transplante de coração. Nós 

vamos conhecer alguns desses pacientes aqui no InCor, em São Paulo”. 
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 Repórter conversa com médico sobre as entrevistas com os pacientes, e com os 

próprios pacientes. 

 Repórter conversa com uma das pacientes que não está nada bem, sem a câmera, em 

respeito a paciente.  

Repórter – “É única paciente que a gente não entrevistou”. Paciente essa que falece 

algumas horas depois. 

 

Case Santa Catarina 

 

 Repórteres acompanham enfermeiras e assistentes sociais que conversam com as 

famílias no momento que acontece a morte encefálica. 

 Os repórteres acompanham o teste que é feito para saber se realmente o paciente está 

morto. 

 Repórter – ”Encontro a família de um dos pacientes no corredor. Eles ainda têm 

esperança de melhoras, mas já sei que as notícias não são boas”.  

 Enfermeira explica que, após a certeza da morte encefálica, o médico da UTI chama a 

família e conversa com eles sobre o ocorrido. 

 

Case Ceará 

 

 Repórter – “Estamos no Ceará. O Estado concentra apenas 2% da riqueza do Brasil, 

mas é um dos que mais fazem transplantes atualmente”.  

 Repórter – “As duas da tarde chega a informação: uma mulher de 58 anos teve morte 

cerebral”. 

 Repórter – “Em menos de um minuto o Sistema Nacional de Transplantes encontra 

receptores para o fígado aqui mesmo no Ceará, já para os rins, não”. 

 Repórteres acompanham a retirada dos rins e fígado da doadora falecida. Num 

primeiro momento não é autorizada a entrada dos repórteres. “Não da para entrar não”, diz 

enfermeira. Mas no mesmo momento é autorizada a entrada dos repórteres no centro 

cirúrgico. 
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Case Florianópolis 

 

 Repórter – “As famílias autorizam a gravação da conversa. Do lado de fora, 

acompanho com um fone de ouvido”. 

 Na saída de uma familiar, a repórter a recebe com um abraço de consolação, e essa 

cena se repete com outra senhora de outra família. 

 Repórter – “A doação dos órgãos serve de consolo para a família dos doadores. Essa é 

a mãe do rapaz de 28 anos que morreu num acidente de moto”. 

 Mãe de rapaz fala que seu filho cumpriu a missão na terra, e que alguém ainda pode 

ser muito feliz com essa doação que será feita. Antes de ir embora do hospital, enfermeira se 

despede da mãe do rapaz, com um abraço e agradece. 

 

Case transporte de fígado e rins 

 

 Repórter – “Os rins vão no primeiro voo que sai para Recife. As companhias aéreas 

fazem esse transporte de graça. A carga valiosa é entregue para o comandante do avião. E vai 

na cabine, atrás do co-piloto”. 

 Repórter comenta que é apertado ali na cabine para levar a caixa com os órgãos, e o 

piloto e co-piloto respondem: “É uma honra!” 

  

Aplicação das categorias: 

 

a) Credibilidade da reportagem:  

 

A reportagem busca várias fontes, como médico da equipe de transplantes, enfermeira 

da UTI, responsáveis pela central de transplante do Ceará, cirurgião, motorista que 

transporta os órgãos e comandante aéreo. São pessoas que podem falar sobre o assunto em 

questão, todas que fundamentam as informações que podem ser de interesse do público. 

Pacientes, familiares e médicos dão depoimentos de como é a rotina das pessoas que 

precisam de um transplante, e do quanto é importante que as famílias aceitem que a 

doação seja feita. 
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b) Foco da pauta:  

 

A equipe do Profissão Repórter mostra porque Santa Catarina é o Estado que mais 

recebe doadores, e acompanham o transplante de órgãos de um Estado para o outro. Também 

registram o dia a dia de pacientes que estão na espera de uma doação. Em nenhum momento o 

programa incita a violência, a intolerância, e o crime, nem impede a manifestação de opiniões 

divergentes ou o livre debate de idéias. 

 

c) Cuidados com a fonte:  

 

O respeito com as fontes é transparente no momento das gravações. Isso se mostra 

claramente quando uma das repórteres respeita o momento difícil entre paciente e membro 

da família, deixando-os sozinhos no quarto. No momento que a repórter conversa com a 

paciente, não é usado câmeras nem microfones. A entrevista acontece mais como uma 

conversa normal, até para deixar a paciente mais a vontade. 

O respeito ás famílias que esperam por uma resposta do médico é tão grande, que uma 

das repórteres “serve” como um desabafo para uma mãe que aguarda ansiosa no corredor, 

a conversa com o médico. A repórter não fala nada, mas escuta todo desabafo e angústia 

da mãe. 

Numa das horas mais difíceis para a família, que é a hora que decidem se vão autorizar 

a doação dos órgãos, os repórteres resolvem usar uma câmera que ficará presa na parede 

da sala onde ocorrerá essa conversa. Mas antes disso pedem autorização das enfermeiras e 

também das famílias. Nada é feito ás escondidas, para tudo se pede autorização. 

 

d) Técnicas de apuração: 

 

Num momento é usado só uma câmera presa em uma parede e um microfone colocado 

na roupa da enfermeira, para que a conversa entre família e médico seja mais “particular”, 

e a presença de repórter não acabe atrapalhando. Mas essa câmera e microfone só são 

colocados depois de serem autorizados pela enfermeira e principalmente pelas famílias 

envolvidas. 
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4.1.3 Comparação entre os programas: 

Quanto à variedade de locais e fontes: 

 

No programa sobre Prostituição, podemos perceber que existem bastidores da 

reportagem, diferente nos programas sobre Cadeia Penitenciária e Transplante de órgãos. 

 A presença de bastidores numa reportagem permite uma maior transparência em 

relação à produção da reportagem. É no momento em que os repórteres sentam e conversam 

com Caco sobre a reportagem, explicando detalhes sobre a mesma. Isso faz com que os 

telespectadores se sintam parte do processo de produção. 

 Nos programas sobre Prostituição e Transplante de Órgãos, as reportagens são 

gravadas em vários lugares, o que garante uma profundidade na apuração dos fatos.  

Já no programa sobre Cadeia Penitenciária, a reportagem é gravada somente no 

presídio de Charqueadas, contudo a grande quantidade de fontes entrevistadas garante a 

mesma ou até mesmo uma profundidade maior do que nos demais programas. 

 

Quanto aos tipos de fonte: 

 

 Os programas sobre Transplante de órgãos e Cadeia Penitenciária escutam fontes 

oficias, como por exemplo, os próprios policias, e não-oficias como por exemplo, os presos. 

Isso ajuda na credibilidade da reportagem, pois não é só um lado da história que está sendo 

mostrado. Os policiais contam como é a vida dentro do presídio e o que acontece, mas os 

presos também o direito de se expressarem.   

 Diferente do programa sobre Prostituição, que não entrevista uma fonte oficial para 

falar sobre o porquê de muitas vezes, essas mulheres seguirem essa vida. 

 

Pontos em comum: 

 

 Nos três programas aparece o jornalista Caco Barcellos, o que também ajuda dar 

credibilidade nas reportagens apresentadas, uma vez que o jornalista é veterano na cobertura 

de matérias investigativas e serve como uma espécie de “bússola” para os repórteres-

aprendizes e/ou recém-formados. 
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 A quantidade de cases e entrevistados influencia muito na profundidade da 

reportagem, e o fato dos programas contarem com vários repórteres e cinegrafistas ajudam a 

dar uma abrangência maior para cobertura. 

As temáticas apresentadas: prostituição, presídio e transplantes não são novidades. 

Mas o que o Profissão Repórter faz de diferente na hora de apresentar essas reportagens, é 

que mostra vários ângulos da mesma temática, incluindo os bastidores da mesma, o que torna 

público as decisões tomadas pela equipe no momento de apuração da matéria. Outro 

diferencial trazido pela produção do programa é a humanização seus personagens. Prova disso 

é que a cada matéria não há preocupação em apontar o certo ou errado. Ou seja, os jornalistas 

não fazem nenhum juízo de valor sobre seus entrevistados. O foco principal é mostrar a vida 

como ela é, os fatos como se desenrolam, sem interferir neles. Tudo isso traz mais 

credibilidade para as reportagens. 
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4.2 CONSIDERAÇOES FINAIS:  

 

O objetivo geral dessa pesquisa era busca identificar se o programa Profissão Repórter 

cumpre com as determinações estabelecidas nos capítulo II e III do Código de Ética dos 

jornalistas e saber até onde vai a ética dos profissionais que lidam com matérias 

investigativas, porque sabemos que existem várias situações em que a cobertura jornalística 

exige o uso de recursos como falsa identidade, na apuração da reportagem.  

Nos três programas que foram analisados, o da Prostituição mostrou que nem sempre 

é possível ser totalmente ético. Apesar de não incentivar a violência contra as prostitutas, a 

reportagem mostra uma cena em que uma travesti agride em um suposto cliente que a chama 

para um programa e, no meio do caminho, desiste de consumá-lo. A decisão de exibir essa 

imagem coloca em xeque o que prega o capítulo II do Código de Ética no que diz respeito ao 

artigo 7, inciso IV, que diz que o jornalista não pode: “Expor pessoas ameaçadas, exploradas 

ou sob risco de vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços 

físicos, indicação de locais de trabalho ou residência ou quaisquer outros sinais.” além do 

artigo 6, inciso VII, que diz é dever do jornalista: “ Respeitar o direito a intimidade, a 

privacidade, a honra e a imagem do cidadão.” 

Nesse mesmo programa também não houve o cuidado com alguns clientes e seus 

acompanhantes. Um dos casos foi o de um homem que passava na rua e foi abordado pela 

travesti Luana. Ele recusou o convite para um programa. Porém, a equipe do Profissão 

Repórter não teve o cuidado de preservar a identidade dessa pessoa, esbarrando mais uma vez 

na questão ética e desobedecendo ao que está estabelecido no capítulo II,  artigo 6, inciso VII, 

citado acima e reproduzido mais uma vez: é dever do jornalista: “ Respeitar o direito a 

intimidade, a privacidade, a honra e a imagem do cidadão.” 

A mesma infração acontece, minutos depois, no Estado do Ceará. Ana Paula, a garota 

de programa, conversa com a repórter quando enxerga, do outro lado da rua, o senhor a quem 

ela se refere na entrevista. Tal senhor estava sendo elogiado pela prostituta por ser 

considerado um cliente carinhoso. Imediatamente, o cinegrafista sai na direção dele, sem 

questionar se o mesmo gostaria de ser filmado em tal situação. Outro agravante é que esse 

senhor estava acompanhado de uma moça, que não foi identificada na matéria. Mas, assim 

como ele teve a imagem estampada em rede nacional. 

No programa sobre a penitenciária, a postura ética dos repórteres volta a ser 

questionada no momento em que fazem imagens e entrevistam – sem preservar a identidade – 
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os presos que ficam em cela separada por serem considerados de confiança da direção. A 

partir do momento que os demais apenados não sabem quem são “os escolhidos” e o 

programa mostra os rostos deles, a integridade física dessas pessoas pode ficar comprometida. 

Na chamada hora de “tomar sol” todos se encontram no pátio e pode haver uma represália. 

Então, conclui-se que não foi respeitado o direito a privacidade e intimidade desses cidadãos. 

 

Como objetivo secundário a pesquisa pretendia enquadrar o programa Profissão 

Repórter quanto ao gênero e ao formato. 

Quanto ao gênero, fica evidente que se trata de matérias investigativas uma vez que: 

 

1) Para Lage (2006), o jornalismo investigativo é uma forma extrema de reportagem. 

Principalmente nesse gênero, a dedicação de tempo e esforço para o levantamento de um 

tema, tanto como pesquisa documental como com apuração com as fontes, são inevitáveis. 

O pré-requisito dedicação de tempo está presente – de forma explícita – nos 

programas sobre prostituição e transplante de órgãos. Tal afirmação encontra base nas 

declarações de bastidores – exibidas nos programas – em que os jornalistas afirmam terem 

ficado envolvidos durante três dias na apuração de cada uma delas.  

Quanto à apuração de fontes, o programa que apresenta melhor desempenho é o da 

Penitenciária, em que são feitos 16 cases, mais que o dobro dos outros dois programas 

somados: Prostituição (3 cases) e Transplante (3 cases). 

Fortes (2005) comenta que, o que diferencia jornalismo investigativo dos demais 

setores da atividade são as circunstâncias, normalmente mais complexas, dos fatos, sua 

extensão noticiosa e o tempo que necessariamente deve ser maior, embora quase sempre 

exercido sobre pressão. A reportagem de fato, não prescinde de investigação. Mas o 

jornalismo investigativo é algo mais complexo, trabalhoso e perigoso, não se assemelha à 

rotina natural das redações, Exige talento, tempo, dinheiro, paciência e sorte. A três matérias 

selecionadas tem um tempo longo de duração, tendo uma delas mais de um dia de gravação. 

 

2) Segundo Caco Barcellos (2010), o segredo do jornalismo investigativo está na ação 

do repórter. Por isso é jornalismo ativo. Não se pode confundir jornalismo investigativo como 

“jornalismo de dossiê”, aquele em que o repórter recebe documentação sobre um assunto. Isso 

não é jornalismo investigativo, pois o repórter não saiu a campo para fazer as descobertas, não 

investigou. 
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Nas três matérias analisadas há jornalismo ativo. Ou seja, as três propostas de pauta 

partiram dos jornalistas e foram eles também que saíram a campo em busca de dados para 

compor offs e entrevistas. Todo processo - de produção, investigação e apuração dos fatos -

ocorreu de fora para dentro – da redação para rua – e não o contrário como acontece com o 

“jornalismo de dossiê” em que os dados chegam prontos e são publicados. 

Lopes e Proença (2003) acreditam que o Jornalismo Investigativo deve cumprir três 

requisitos: “A investigação deve ser resultado do trabalho do jornalista, não de polícia ou 

oriundo de dossiês e releases; a investigação deve ser de interesse da grande população, não 

apenas alguns setores; os dados estejam ocultos do público.” 

As três reportagens cumprem com as exigências elencadas por Lopes e Proença para 

que sejam consideradas investigativas. Isto é, são resultantes pura e exclusivamente de 

apurações jornalísticas; trazem à tona temáticas – prostituição, penitenciária e transplante – de 

interesse público e mostram dados ocultos da população uma vez que escolhem mostrar o 

lado humano dos personagens, acompanhando seu dia-a-dia, seja em uma casa penitenciária, 

nas ruas, ou em um hospital na esperança de conseguir um órgão que os mantenha vivos. 

 

Quanto ao formato, as reportagens apresentam um formato híbrido, que mesclam 

características de Grande Reportagem e Documentário.  

Através dessa pesquisa, pode-se chegar à conclusão de que os três programas 

analisados se enquadram, prioritariamente, dentro de uma Grande Reportagem, com maior 

profundidade. Como afirma Jespers (1998), o fio condutor da grande reportagem deve 

permitir abordar o maior número possível de aspectos da situação ou do fenômeno do qual se 

quer dar conta, o que fica evidente nos três programas a partir do momento em que entrevistas 

fontes de perfis diferentes e em locais diferenciados. 

Além disso, a reportagem está mais preocupada em relatar os acontecimentos no calor 

da hora. Em todos os programas fica explícito que a equipe opta por mostrar o factual, ou 

seja, o que está acontecendo naquele momento. 

Se por um lado os programas não podem ser considerados documentários, porque 

segundo Souza (2006), “em um documentário não é obrigatório ter a presença do narrador, e o 

tempo de duração do programa é maior. Além de um maior tempo de elaboração, há um 

envolvimento exclusivo dos profissionais que trabalham em sua execução”, e também porque 

“enquanto uma reportagem é objetiva, o documentário mostra aquilo que o diretor quer.” Por 

outro, segundo Nichols (2005) os programa se enquadram na classificação de documentário 
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observatório. Em que “evita-se o comentário e a encenação, observando as coisas como elas 

realmente acontecem.” E é justamente isso que a pesquisa contatou nos três programas 

analisados. 

 

Conclui-se então que os programas analisados quanto ao objetivo principal não podem 

ser considerados totalmente éticos; e quanto ao objetivo secundários se enquadram como 

gênero no jornalismo investigativo e quanto formato, predomina a grande reportagem, com 

resquício de documentário. 
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