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RESUMO: 

 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar se os profissionais do jornalismo santa-
mariense têm utilizado dos dados públicos abertos e da Lei de Acesso à Informação 
(LAI) para construir suas reportagens e gerar conteúdo. Com a pesquisa, 
analisamos como os portais de transparência e os dados abertos públicos têm 
auxiliado no dia a dia nas redações. Também buscamos investigar se os 
profissionais do jornalismo sabem interpretar esses dados e transformá-los em uma 
informação clara, concisa e objetiva para o público consumidor de conteúdo. Para 
construir o referencial teórico, utilizamos Nilson Lage, para definir os tipos de fontes; 
Pery Cotta, como base na apuração jornalística; Leandro Fortes e Cleofe Monteiro 
de Sequeira, para jornalismo investigativo; Suzana Barbosa, para jornalismo digital 
em bases de dados; plataformas digitais do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), para dados abertos, LAI e as 
demais informações legais. Para a coleta de dados, selecionamos seis profissionais, 
sendo três do jornalismo impresso, um do online, um do telejornalismo e um do 
radiojornalismo de Santa Maria (RS). Os dados para a análise foram coletados por 
meio de entrevistas semi-estruturadas, com um roteiro prévio, no qual os 
profissionais poderiam seguir caminhos distintos. Após a análise do conteúdo, pode-
se perceber de que os profissionais possuem um conhecimento básico da 
legislação, mas que na prática eles não se utilizam dela para gerar notícia, pois 
somente o profissional do jornalismo online já utilizou de informações da LAI. Além 
disso, observou-se que eles têm se equivocado em relação aos conceitos de dados 
abertos e da LAI.  
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Lei de Acesso à Informação. Dados abertos. Jornalismo Investigativo; Portais da 
Transparência. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O jornalismo traz como um dos métodos de informação a pirâmide invertida, 

onde a informação que é mais importante, ou mais factual, vem referenciada logo no 

início da matéria. Por isso, a importância de uma pauta bem construída, com uma 

boa apuração, além de contar com o maior número de fontes, para que o repórter 

possa realizar o cruzamento dos dados. 

Diariamente os profissionais do jornalismo se deparam com a questão de ter 

fontes confiáveis para validar a sua pauta, ou seja, uma fonte séria e que venha 

corroborar as informações. Essas fontes podem ser pessoas ou documentos. Lage 

(2003) classifica as fontes de três formas: oficiais, que são aquelas que são 

autorizadas a falar, oficiosas, que são as ligadas ao estado, mas que não têm 

autorização para se pronunciar, e independentes, que são os especialistas. Dentro 

desta classificação, ele ainda as divide como: primária, que seriam as fontes que 

estão diretamente ligadas ao fato, secundária, que estão indiretamente ligadas ao 

fato, as experts, que podem ser cientistas e especialistas no assunto, e os 

indicadores, que podem ser os sites, páginas e plataformas governamentais como, 

IBGE, Receita Federal, Ministério de Educação, dentre tantos outros. A exemplo de 

que Fortes (2005) traz em sua obra: 

 

Atenção especial a todos os tipos de documentações disponíveis, inclusive 
as públicas. Relatórios anuais de empresas, certidões, registros de imóveis, 
contratos, processos judiciais transitados em julgado, sites de internet, 
cadernos de revistas e jornais, tudo isso pode trazer informações 
surpreendentes em uma investigação jornalística (FORTES, 2005, p 37). 

 

 

Segundo Sousa (2001, p. 62), “toda e qualquer entidade que possua dados 

susceptíveis de ser usados pelo jornalista no seu exercício profissional pode ser 

considerada uma fonte de informação. Existem, assim, vários tipos de fontes: 

humanas, documentais, electrónicas, etc”. Dessa forma, os portais de transparência 

dos órgãos governamentais, também podem ser classificados e considerados como 

fontes documentais e eletrônicas. 

Para Pena (2006), as fontes oficiais são tendenciosas, pois elas têm interesse 

de beneficiar da própria lógica do poder. Entretanto, desde que a Lei de Acesso à 

Informação – LAI entrou em vigor, em 16 de maio de 2012, isso acaba sendo 
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contestado, ao menos, para as fontes documentais, ou seja, as informações 

adquiridas por meio da LAI, visto que com a legislação toda e qualquer informação 

ligada a algum órgão de governo ou entidades públicas deve ser publicizada.  

Para Lage (2003) as fontes oficiais podem ser suspeitas; 

 

[...] fontes oficiais, como comprovam autores de todas as épocas, falseiam a 
realidade. Fazem isso para preservar interesses estratégicos e políticas 
duvidosas, para beneficiar grupos dominantes, por corporativismo, 
militância, em função de lutas internas pelo poder [...] (LAGE, 2003, p. 63). 
 

 

Por isso, os profissionais do jornalismo devem redobrar a atenção, no que 

tange confiar em fontes ligadas ao governo, pois uma matéria deve ter pluralidade 

de fontes, além de uma criteriosa checagem de dados para não fazer nenhum 

cruzamento de dado equivocado, ou seja, se a fonte A falar X, e a fonte B falar Y, o 

profissional necessitará de uma terceira, quarta e até uma quinta opinião para tirar a 

dúvida e esclarecer a história.   

Diante disso e com a criação da Lei de Acesso à Informação (LAI), a 

publicidade passou a ser prioritária dentro de órgãos e departamentos públicos, ou 

seja, “o acesso à informação passou ser a regra e o sigilo uma exceção”. A Lei veio 

regulamentar algumas atividades que já estavam previstas na Constituição Federal, 

de 1988. Desde que a LAI entrou em vigor, em 16 de maio de 2012, todas as 

instituições públicas devem manter suas informações disponíveis, para toda a 

população, e não podem se negar a prestar nenhum tipo de informação, exceto as 

que a própria legislação classifica como secretas ou ultrassecretas, as demais são 

de interesse público e devem estar disponíveis ao público. 

Desde então, a Lei está vigente, para que qualquer cidadão exerça o seu 

direito de fiscalizar todo e qualquer gasto oriundo dos cofres públicos. Com a LAI, a 

população pode, por exemplo, verificar onde e como foi empregada a verba que veio 

do Governo Federal. Com a Lei, a imprensa também pode solicitar informações 

sobre os recursos daquela obra que está há mais de um ano parada e, assim, 

informar a sua audiência, que questionou por que a obra do Posto de Saúde ainda 

não teria saído do papel. São fatos simples que com a LAI, qualquer cidadão pode 

questionar e fiscalizar os governos.  

A Lei de Acesso à Informação tem como um dos objetivos tornar os governos 

mais transparentes. Só que a LAI não veio com finalidade de “reinventar a roda” e 
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livrar o país da corrupção e dos maus políticos. Ela veio reafirmar aquilo que já 

estava previsto desde 1988, na Constituição Federal e em outras legislações.  

Dessa forma levando em consideração que estamos vivenciando uma das 

maiores crises político-econômicas de nosso país, pesquisar essa temática sobre a 

Lei de Acesso à Informação e a utilização ou não das informações públicas pelos 

profissionais da comunicação é algo de relevância. Afinal, com a LAI, as 

informações públicas estão a um clique de nossas mãos, pois os dados estão 

disponíveis nos sites governamentais, mas será que toda essa transparência e 

tecnologia tem auxiliado no dia a dia dos jornalistas de Santa Maria? Será que os 

repórteres já fizeram ou fazem uso da LAI, e dos portais de transparências?  

Uma das questões que a pesquisa abordou foi como a Lei de Acesso à 

Informação e os dados públicos auxiliam os jornalistas santa-marienses nas suas 

rotinas produtivas. A partir desse ponto pudemos verificar se os portais de 

transparência e os sites governamentais são aliados dos profissionais. Também 

pesquisamos se eles utilizam ou já se utilizaram da LAI e de dados abertos, para 

solicitar informações públicas e produzirem notícias em Santa Maria. Outro fato 

analisado nesta pesquisa foi a respeito dos processamentos dos dados pelos 

jornalistas, se eles sabem extrair e interpretar os dados, transformando-os em uma 

informação clara, concisa e objetiva para o público consumidor de conteúdo. 

No decorrer da pesquisa conversamos com profissionais de diversas áreas da 

comunicação social. Sendo entrevistados seis profissionais, um do radiojornalismo, 

três do jornalismo impresso, um do telejornalismo e um do jornalismo digital. Durante 

as entrevistas procuramos identificar questões acerca da utilização da LAI e dos 

dados abertos; o que os jornalistas acham dos portais de transparências; se os 

portais auxiliam em suas rotinas produtivas, na apuração da pauta e se já geraram 

conteúdo noticioso a partir de informações que eles tenham adquirido por meio da 

LAI ou dos próprios portais de transparência.  

Perante a crise econômica e política que o país tem enfrentado, optamos por 

trabalhar com os profissionais ligados às editorias de política, economia e/ou geral, 

visto que essas editorias são as que mais manuseiam dados. 

A pesquisa abordou questões a respeito do jornalismo investigativo com 

apoio no autor Leandro Fontes, bem como as técnicas de apuração jornalística, no 

qual Luiz Costa Pereira Junior e Pery Cotta serão alguns dos autores bases. Além 

disso, apresentaremos referenciais sobre Jornalismo de Dados. E para 
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compreendermos como funciona a Lei de Acesso à Informação, analisamos os seus 

conceitos e se ela pode ser uma aliada dos profissionais da Comunicação, bem 

como eles a utilizam. 
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2 A APURAÇÃO JORNALÍSTICA 

 

No capítulo a seguir, iremos apresentar e elencar como é o surgimento e a 

construção de uma notícia. Desde as técnicas de apuração jornalística dessa pauta, 

passando por algumas definições, conformes os autores Luiz Costa Pereira Júnior e 

Pery Cotta.  

Além disso, também abordaremos questões do jornalismo investigativo, de 

como ele pode ser importante para os profissionais da comunicação, principalmente 

se levarmos em consideração o momento político-econômico em que o país está 

vivenciando. Assim como a relevância do Jornalismo de Dados, para gerar conteúdo 

noticioso, visto que, com o advento das novas tecnologias digitais, a informação está 

mais facilmente acessível. 

 

2.1 TÉCNICAS DE APURAÇÃO JORNALÍSTICA 

 

As técnicas de apuração são inerentes à rotina jornalística dos profissionais 

da Comunicação. Conforme Cotta (2005, p. 65) “o repórter é a função mais 

importante no jornalismo”. Afinal, desde o instante em que a pauta é definida até a 

sua veiculação na mídia, é o repórter quem constrói aquilo que será contado ao 

público. A construção da matéria nasce desde o instante da escolha da pauta. A 

partir desse ponto, o profissional irá iniciar um roteiro de pauta, no qual ele terá uma 

pesquisa do tema, com sugestões de possíveis fontes, de imagens/gráficos, bem 

como da linguagem e da abordagem que terá a notícia.  

Dentre as rotinas produtivas de um jornalista, um dos principais mecanismos 

que o repórter precisa para construção de sua pauta é ter uma boa apuração e 

pesquisa. O profissional jamais pode chegar ao local do fato “cru”, ele necessita de 

uma pesquisa prévia, bem como pensar quem poderão ser as suas possíveis fontes. 

Para Pereira Junior (2006, p. 72), “O rigor na apuração de informações deve 

partir de uma premissa muito simples, nem sempre considerada: cada afirmação, de 

cada linha, só deve ser mantida depois de evidências confortadas a outras. [...]”. Por 

mais que a fonte seja oficial, por garantia é bom cruzar os dados para checar se 

fecham as informações. 

Segundo o autor, uma pauta é dividida em fases: a primeira seria a fase de 

elaborar a pauta, com uma sondagem, pistas iniciais e uma rápida preparação; já a 
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segunda seria de pré-produção, onde o jornalista faria a escolha das fontes a de que 

forma iria abordar a pauta; a terceira fase está relaciona à produção diretamente, a 

construção e a tão importante checagem de informações; já a quarta e última fase 

está ligada à redação da matéria, o fechamento, inclusive com a questão visual 

(PEREIRA JUNIOR, 2006).  

Cotta (2006) também corrobora com essa divisão de fases, ou seja, de 

momentos. Para o autor, o primeiro momento está ligado com a definição da pauta e 

o início da pesquisa. O segundo é o momento da apuração dos dados, planejando 

as entrevistas, escolhendo as fontes e a redação do texto. Por último, ele traz o 

momento da edição da matéria.  

E a apuração é um processo rigoroso, e que está diretamente ligada à 

credibilidade do profissional e do veículo para qual ele assina. Afinal, uma matéria 

mal apurada pode deixar uma má impressão do profissional, para o público que está 

consumindo aquela informação. 

 

O texto e a produção de matérias também obedecem a regras jornalísticas 
gerais e, igualmente, a determinação especifica de cada veículo. Por isso, a 
apuração das matérias e a redação de textos diferem ainda de veículo para 
veículo, de acordo com a finalidade, objetivos e características da 
publicidade, sua periodicidade e público-alvo (COTTA, 2005, p. 96). 
 

 

A apuração de uma pauta exige atenção, dedicação e, dependendo da 

abordagem/temática, muito tempo. Após a conclusão da segunda fase ou momento, 

como os autores classificam, vem a parte crucial da matéria: a partir de agora, o 

repórter passa a ser o editor, selecionando o que é mais importante, hierarquizado 

as fontes, cruzando os dados e redigindo a matéria final para ser apresentada no 

veículo. 

As técnicas de apuração são igualmente importantes a todos os veículos de 

comunicação. Uma reportagem, independentemente do veículo em que ela venha a 

ser exibida, deverá passar por algumas técnicas mínimas de apuração igualmente 

requeridas.  

O que pode mudar é a questão da profundidade desta reportagem. Se ela for 

uma matéria factual, provavelmente o profissional não irá ter muitas opções de 

fontes, visto que a produção e a apuração jornalística irão “brigar” com o tempo e 

espaço. Afinal, na lógica de mercado para produções diárias e aceleradas, quanto 

mais notícias, melhor. Entretanto, se a produção for para uma matéria especial, esse 
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jornalista terá muito mais tempo e meios para produzir seu conteúdo. 

 

2.2 JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

Alguns estudiosos compreendem que o jornalismo, por si só, já é um ato de 

investigação. Entretanto, o jornalismo investigativo difere do jornalismo diário, que 

estampa as capas dos jornais ou passa nos destaques dos telejornais.  

O jornalismo investigativo tem profundidade. Uma reportagem investigativa 

necessita de mais tempo de apuração, onde o repórter irá buscar o máximo de 

informações sobre o caso, fará uma checagem cautelosa, cruzará os dados e 

somente após a verificação é que ele veiculará as informações.  

O jornalismo investigativo é uma área que tem como objetivo divulgar fatos 

que não sejam de conhecimento do público. Fatos esses que normalmente estão 

ligados a um contexto policial de crimes, fraudes e, principalmente, escândalos 

políticos, assim como tem ocorrido com grande frequência em nosso País. As 

reportagens investigativas possuem uma linguagem própria, visto que suas pautas 

são mais especificas. Normalmente são assuntos mais técnicos, a exemplo dessas 

pautas em que podemos acompanhar na mídia brasileira sobre a ‘Operação Lava 

Jato’. 

Em 2002, após a morte do jornalista investigativo da Rede Globo Tim Lopes, 

foi criada a Associação Brasileira de jornalismo Investigativo (Abraji) e, desde então, 

o jornalismo investigativo começou a ganhar mais destaque dentro dos meios de 

comunicação. A Abraji é uma associação independente, mantida por jornalistas, sem 

fins lucrativos, e uma das lutas da associação, sempre foi por uma legislação que 

regulamentasse a Lei de Acesso à Informação no país. 

Os profissionais do jornalismo e os artistas sofreram uma brusca repressão 

durante os anos em que os militares ocuparam o poder. Nesse período, muitos 

jornalistas tiveram que utilizar pseudônimos para continuar trabalhando, e mesmo 

com os nomes falsos, muitos foram descobertos e sofreram as consequências por 

afrontarem os militares. Alguns foram torturados e inclusive mortos, a exemplo de 

Vladimir Herzog, assassinado pelos militares na prisão em 1975. O jornalismo 

investigativo só criou forças em nosso país pós-ditadura, tendo o seu ápice durante 

os anos 90, com o impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. 

O investigativo é uma área do jornalismo, na qual o profissional precisa 
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mergulhar fundo na busca por informações, pois o cruzamento de dados é essencial 

para montar a reportagem. Para isso, o repórter precisará ter fontes confiáveis e, 

principalmente, efetuar uma apuração rigorosa, cuidadosa, em que ele possa obter o 

máximo de informações sobre o caso. Para Fortes (2005) a apuração de uma 

reportagem investigativa é classificada em fase, iniciada de uma pesquisa 

minuciosa, na qual o jornalista deverá ter paciência e concentração, porque uma boa 

investigação é demorada. Além disso, é preciso ter insistência, perseverança, 

curiosidade, desconfiança, objetividade e checagem. Fortes (2005, p 36) 

complementa que “vale lembrar uma velha máxima jornalística, definitivamente 

aplicável à reportagem investigativa: ‘notícia é tudo aquilo que alguém, em algum 

lugar, quer manter escondido. O resto é propaganda’." 

Uma investigação pode levar dias, semanas e até meses. O profissional não 

quer correr riscos e nem colocar sua carreira em jogo. Por isso, antes de uma 

reportagem desse nível ir ao ar, os jornalistas já checaram, cruzaram dados e tem a 

convicção de que a pauta está realmente fechada. Em uma reportagem 

investigativa, diferentemente de uma pauta factual, publicar uma errata pode lhes 

custar os seus empregos.  

Por isso que os profissionais que decidem seguir por essa área do jornalismo 

devem ter ciência de que a carreira de jornalista investigativo não é muito fácil, é 

árdua, e por vezes perigosa, uma vez que, em determinadas situações, os 

profissionais ficam expostos a situações de risco. 

 

2.2.1 Conceito de jornalismo investigativo 

 

 O jornalista investigativo precisa ir além da apuração jornalística para uma 

pauta factual. O investigativo foge do convencional, pois para realizar uma 

reportagem investigativa, o profissional precisa se aprofundar na pauta, apurar com 

cautela, buscando reunir a maior quantidade de informações e provas sobre o caso. 

Principalmente, o repórter necessita ter uma pluralidade de fontes, para assim ter 

precisão nas informações que irá noticiar.  

 

Ao contrário do que alguns profissionais gostam de dizer, o jornalismo 
investigativo não é apenas o bom e velho jornalismo bem realizado. De fato, 
ambas as formas de jornalismo focalizam os elementos de quem, o que, 
onde e quando. Mas o quinto elemento da cobertura convencional, o “por 
que”, torna-se o “como” na investigação. Os outros elementos são 
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desenvolvidos não apenas em termos de quantidade, mas também em 
termos de qualidade. O “quem” não é apenas um nome ou um título, e sim 
uma personalidade, com traços de caráter e um estilo. O “quando” não está 
presente nas notícias, e é um continuum histórico – uma narrativa. O “que” 
não é meramente um evento, e sim um fenômeno com causas e 
consequências. O “onde” não é apenas um endereço, e sim uma 
ambientação, na qual certas coisas se tornam mais ou menos possíveis. 
Esses elementos e detalhes dão ao jornalismo investigativo, em sua melhor 
forma, uma poderosa qualidade estética que reforça o seu impacto 
emocional (HUNTER E HANSON, 2013, p.8). 
 

  

O engajamento é uma das características mais importantes do jornalismo 

investigativo. O jornalista precisa ter sensibilidade para apurar e correr atrás do 

diferencial, pois a reportagem pode ter sido dada por diversos veículos, mas só 

aquilo que for o diferente será essencial para a reportagem investigativa. Por isso, a 

importância na seleção das fontes e na checagem e cruzamento dos dados. Um 

jornalista investigativo não pode correr o risco de comprometer a sua credibilidade 

com um erro primário. Isso também está ligado ao feeling do repórter.  

 
No geral, as técnicas de jornalismo são muito parecidas em suas diversas 
matizes, com alterações aqui e ali de método e circunstância. Grosso modo, 
o resultado final de uma reportagem, seja de jornal, rádio, TV ou internet, é 
fruto da apuração de um fato pelo repórter a partir de fontes diversas, 
documentais ou pessoais. O que diferencia o jornalismo investigativo dos 
demais setores da atividade são as circunstâncias, normalmente mais 
complexas, dos fatos, sua extensão noticiosa e o tempo de duração que, 
necessariamente, deve ser maior, embora quase sempre exercido sobre 
pressão (FONTES, 2005, p.35).  
 

 

Uma reportagem investigativa não nasce do dia para a noite, pois o jornalista 

necessita de muitos dados. É esse cuidado que vai garantir o aprofundamento da 

reportagem. 

O jornalismo investigativo se utiliza de diversas estratégias na hora de apurar 

uma reportagem. O profissional pode se deparar com dificuldades ao longo da 

construção da notícia e, muitas vezes, a solução pode ser um disfarce para se 

infiltrar ou, até mesmo, câmeras e gravadores escondidos para obter informações 

importantes. Como exemplo, podemos citar o jornalista Tim Lopes que se utilizou de 

disfarces para se infiltrar em clinicas médicas, para gravar e denunciar os maus 

tratos que os pacientes vinham sofrendo.  

Os profissionais acabam se utilizado desses mecanismos, pois eles são 

pessoas públicas e seriam reconhecidos facilmente. E como os fatos que eles 

denunciam são de relevância e podem deixam marcas negativas na vida dos 
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envolvidos, o disfarce é uma opção, além de garantir a segurança dos jornalistas 

investigativos.  

A morte do jornalista Tim Lopes alterou a rotina dos profissionais ligados ao 

jornalismo investigativo. Inclusive, as empresas jornalísticas passaram a ter uma 

atenção redobrada na segurança de seus profissionais. Exemplo disso é a rotina do 

jornalista Eduardo Faustini, o repórter secreto do programa Fantástico da Rede 

Globo. Atualmente, ele não sai de casa sem a presença de no mínimo três 

seguranças, de um carro blindado e, em determinadas matérias, de um colete de 

balística. Faustini é responsável por diversas reportagens de denúncia envolvendo 

desvios de verbas públicas. O repórter não revela a sua identidade. Em entrevista 

para a Revista Trip (Edição 196, de 07 de fevereiro de 2011), confessou não ter vida 

social e que a cada reportagem veiculada recebe inúmeras ameaças de morte. 

Os jornalistas investigativos não levam uma vida convencional, pois assim 

como Faustini, aqueles que resolvem se dedicar a essa área do jornalismo são 

reconhecidos pela crítica e normalmente recebem premiações pela relevância de 

suas reportagens, mas junto das glórias, eles conquistam também diversos 

desafetos e inimigos. Fortes (2005, p. 40) alerta para que os profissionais 

mantenham discrição: “o jornalista investigativo deve, na medida do possível, 

caminhar pela sombra, ser pouco conhecido, não se deixar fotografar, falar o mínimo 

possível ao telefone (para evitar os grampos) e manter uma relação estritamente 

profissional com as fontes”.  

O jornalismo investigativo tem sido bastante utilizado para a produção de 

reportagens políticas, o próprio Faustini tem investigado os órgãos públicos do País. 

Ele tem averiguado de que forma os recursos estão sendo empregados pelos 

governantes. Na obra Anatomia da Reportagem: como investigar empresas, 

governos e tribunais, o autor e repórter do jornal Folha de S. Paulo, Frederico 

Vasconcelos, procura transmitir aos estudantes e professores do jornalismo, como é 

o processo de uma apuração jornalística. Para Vasconcelos (2008, p. 11), “cada 

repórter desenvolve suas técnicas de apuração. Não há regras prontas”. 

Na segunda parte da obra, na qual o autor reserva para descrever sobre a 

investigação governamental, Vasconcelos conta como foi à investigação jornalística 

ao governo de Orestes Quércia. Revela sobre as compras superfaturadas realizadas 

na gestão de Quércia, como governador do estado de São Paulo, entre os anos de 

1987 a 1991. Na ocasião, Quércia havia comprado sem licitação, e as compras 
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haviam superado um percentual de 131% na aquisição de um robô, para USP. Esse 

valor foi apurado pela reportagem e publicado na edição de 23/10/1992, da Folha de 

S. Paulo.   

Durante a apuração da reportagem Vasconcelos (2008, p. 69 a 73) destacou 

alguns passos que o ajudaram a concluir a pauta com êxito a exemplo: (1) de 

formalizar os pedidos referentes aos documentos oficiais; (2) o autor disse ter que 

conter a ansiedade de publicar informações valiosas, antes de ter documentos que 

comprovassem as suas afirmações; (3) Vasconcelos apontou que nessa apuração 

retomou a prática de observar com cuidado as datas dos documentos, pois as 

evidências podem estar nos detalhes; (4) outro ponto que o autor trouxe foi que 

durante a apuração, ele duvidou de documentos considerados regulares; (5) e que 

no final aprendeu uma lição: a de que como ele não estava com o gravador durante 

a visita à sede de uma das empresas investigadas pelas vendas superfaturadas, não 

teve como publicar o que ouviu, visto que não tinha como sustentar o que publicaria. 

Vasconcelos ainda dá outra dica, para os jornalistas investigativos, 

principalmente, para aqueles que trabalham com questões políticas: 

 

O Diário Oficial da União e o Diário da Justiça, assim como os diários 
oficiais nos Estados, são úteis para identificar boas pautas. Embora nem 
todos possuam ferramentas de busca ágeis e ainda haja limitações ao 
acesso de informações em alguns Estados, sua leitura diária é 
recomendável aos jornalistas. O DOU é dividido em três seções. Grosso 
modo, a primeira apresenta atos do Poder Executivo, do Poder Judiciário e 
dos ministérios. A segunda é dedicada à movimentação de pessoal. A 
terceira, aos contratos públicos. Grandes reportagens, às vezes, surgem em 
pequenos detalhes (VASCONCELOS, p. 75, 2008). 

 

O jornalismo investigativo é uma área que trabalha de forma árdua, pois uma 

apuração vai depender de tempo, paciência e curiosidade do repórter de ir buscar as 

informações, e de muitas vezes começar a montar um quebra-cabeça, por que foi 

isso, que o autor fez quando se dedicou a desvendar os mistérios que haviam por de 

trás das compras superfaturadas do governo Quércia, em São Paulo. 

Ainda na obra Anatomia da Reportagem: como investigar empresas, governos 

e tribunais, Vasconcelos afirma, que durante as campanhas políticas é o período no 

qual surgem vários escândalos políticos, principalmente, no que diz respeito ao mau 

uso do dinheiro público. 

Afirmei aos novos magistrados que os acordos durante as campanhas estão 
na origem da maioria dos escândalos com o uso de dinheiro público: 
contratações dirigidas, licitações fraudadas e obras superfaturadas, pautas 
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permanentes do chamado jornalismo investigativo. Essas apurações são 
demoradas. Requerem a checagem de documentos e informações, espécie 
de auditoria, e uma dedicação exclusiva, muitas vezes incompatível com o 
acúmulo de assuntos diários tratados pelos jornalistas (VASCONCELOS, p. 
84 e 85, 2008). 

 

 Assim como o autor destacou, a checagem das informações é 

importantíssima para comprovar a veracidade dos dados, os sites oficiais sempre 

servem como fontes, entretanto, é sempre bom conferir o que está publicado. 

Lembrando de que mesmo estando publicado, cumprindo o que pede a Lei de 

Acesso à Informação é fundamental checar o conteúdo disponibilizado nos sites e 

plataformas governamentais. 

As investigações nesses sites e plataformas governamentais acabam 

oportunizando a coleta de grandes quantidades de dados, geralmente 

disponibilizados em diferentes formatos, como em arquivos de texto, em arquivos de 

imagem e em arquivo PDF. Então, como jornalistas, devemos pensar em formas 

eficientes de tratamento dessas grandes quantidades de dados na apuração 

jornalística. Uma dessas maneiras é por meio da manipulação de bancos de dados 

digitais. 

 

2.3 JORNALISMO DIGITAL EM BASE DE DADOS 

 

 O surgimento do Jornalismo Digital em Base de Dados está ligado à 

expansão da rede mundial de computadores e das plataformas na Internet. Com a 

popularização da Web 2.0, os veículos de comunicação migraram para o meio 

digital, uma vez que, o digital lhes proporcionava mais instantaneidade, interação e 

dinamismo. 

Para o jornalismo digital, as bases de dados são definidoras da estrutura e 
da organização das informações, bem como da sua apresentação. A forma 
da notícia, os modos para sua classificação interna e externa, assim como a 
sua atualização, níveis de articulação com o conteúdo inserido numa BD e 
posterior recuperação vão requerer outro tratamento, conformado a partir 
das noções de: resolução semântica, metadados, relato imersivo ou 
narrativa multimídia, e jornalismo participativo. Resolução semântica é, 
deste modo, a noção ou característica central, a partir da qual as demais se 
aplicam (BARBOSA, 2006, p.8). 

 

As páginas na Web fazem com que cada usuário consuma a informação da 

forma que achar melhor, ou seja, ele poderá navegar pela página do veículo e 

escolher qual notícia deseja consumir. Além de poder comentar a notícia, o usuário 
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pode compartilhar com outros usuários da rede, isso faz com que a notícia tenha 

mais visibilidade no meio digital. 

  Já o jornalismo de dados não é necessariamente um grupo de informações a 

base numérica. Na realidade, jornalismo de dados é uma combinação do jornalismo 

com a computação, mais a matemática, junto com design, e essa união forma o 

jornalismo de dados. Porém, para o jornalista conseguir realizar uma reportagem à 

base de dados, ele precisará encontrar, examinar, visualizar e combinar as 

informações, para chegar a um resultado final. 

Os dados são importantes para o profissional construir as matérias. Através 

deles o jornalista pode mostrar, por exemplo, o número de desempregados numa 

determinada região, ou o percentual de imunizações da campanha da gripe, e esses 

dados podem ser apresentados por idade, sexo, entre outros fatores. Essas 

informações podem ser expostas visualmente por meio de um gráfico, por exemplo, 

deixando a leitura menos maçante para o seu público que consome. 

Trabalhar com jornalismo de dados num primeiro momento pode parecer 

chato e cansativo. Mas, trabalhar todas essas informações é como se fosse um jogo 

de quebra cabeças. Diante de todas as peças (dados/informações), o jornalista irá 

filtrando, cruzando e interpretando cada peça que, no final, se encaixará resultando 

uma reportagem bem construída. 

 

A nosso ver, uma forma de melhor entender o que é e como se faz JD é 
construir uma matriz que leve em consideração três dimensões, que dizem 
respeito às competências que o jornalismo pode ou não adotar: a dimensão 
investigativa (atuação proativa na busca de dados e revelações), a 
interpretativa (capacidade ou interesse em expor relações de causas ou 
consequências entre os dados) e a dimensão comunicativa (a centralidade 
da visualização do dado, compreendido aqui como um componente que 
ajuda o leitor a entender por imagens as relações entre os dados) 
(MANCINI & VASCONCELLOS, 2016, p,81). 

 

Os profissionais podem encontrar essas informações nas plataformas e sites 

dos entes públicos, em documentos oficiais e até mesmo no próprio jornalismo. E 

todo esse material coletado pode ser disponibilizado através de infográficos, vídeos, 

tabelas, box, entre outros meios visuais. 
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3 TRANSPARENCIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

 A transparência e a publicidade dos atos administrativos não são novidade 

para os órgãos do governo, ou não deveriam ser, já que desde 1988, quando foi 

promulgada a atual Constituição Federal, os entes públicos careceriam cumprir com 

a publicidade dos atos, onde todos têm o direito a receber dos órgãos públicos 

informações, seja elas de interesse particular ou coletivo.  

 Entretanto, a transparência pública só tomou forma no País anos mais tarde, 

quando em novembro de 2004 lançam o Portal Transparência do Governo Federal1, 

sendo um de seus objetivos aumentar a transparência das gestões públicas, 

incentivando a população a acompanhar e fiscalizar como os governantes estão 

empregando o dinheiro público.  

O site da transparência é mantido pelo Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU). No Portal da Transparência o 

cidadão pode encontrar informações, sobre a aplicação e repasse de recursos 

públicos federais destinados aos Estados e aos Municípios. Pelo Portal, os cidadãos 

podem acompanhar quanto foi repassado para a Secretaria de Educação do seu 

município, por exemplo. 

Segundo o Portal da Transparência, o Governo brasileiro diz que “a 

transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais um 

mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam com responsabilidade2”. 

Segundo o Governo Federal, a transparência dos atos administrativos levaria com 

que os gestores realizassem um governo com comprometimento.  

No entanto, havia a necessidade de regulamentar alguns parâmetros, 

relacionados à transparência e à publicidade dos dados públicos. Dessa forma, foi 

sancionada, em novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação.  

Diante das regulamentações da LAI, o governo decidiu criar o Portal 

Brasileiro de Dados Abertos3.  Esse portal é a ferramenta construída pelo governo 

para centralizar e facilitar a busca e o acesso dos dados e das informações públicas. 

                                                           
1 Portal da Transparência. Online. Disponível em: <www.transparencia.gov.b>. Acessado em 
19/11/2017 

2 Portal da Transparência. Online. Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/>. 

Acessado em 19/11/2017 

3  DADOS.GOV.BR. Portal Brasileiro dos Dados Abertos. Online. Disponível em: 
<http://dados.gov.br/>. Acessado em: 24/11/2017. 
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3.1 DADOS ABERTOS 

 

 Os Dados Abertos são todas aquelas informações que as pessoas têm 

acesso, podendo o cidadão utilizar, modificar e compartilhar os dados. Segundo o 

especialista em políticas públicas e ativista dos dados abertos David Eaves, dados 

abertos possuem três “leis” (que, na verdade, não têm força de lei, ou seja, 

funcionam mais como princípios): (1) se o dado não pode ser encontrado e indexado 

na Web, ele não existe; (2) se não estiver aberto e disponível em formato 

compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado; e (3) se algum 

dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil.  

Como exemplo da 1ª “lei”, se o Governo gerar dados de interesse público e 

colocá-lo em um servidor da internet, mas sem associar tais dados a um endereço 

da web, então o dado deixa de ser considerado aberto, já que os usuários não 

conseguirão encontrar e acessar tais dados. 

Como exemplo da 2ª “lei”, se o Governo publicar dados numéricos de 

interesse público em formato e imagem, tais dados não poderão ser considerados 

abertos, pois a máquina não compreenderá os números em forma de imagem. Para 

que sejam considerados dados abertos, tais números deveriam estar como arquivo 

de texto, planilha ou qualquer outro formato compreendido pelas máquinas. 

Como exemplo da 3º “lei”, se um dado legível para humanos e máquinas for 

publicado na internet e associado a um endereço da web (ou seja, “encontrável” e 

acessível), mas se há restrições legais no seu uso, então esses dados deixam de 

ser abertos. 

 Além das três “leis”, em 2007 foi realizado um estudo4, em que reuniu 30 

pessoas da área, que chegaram a um consenso e definiram oito princípios para os 

Dados Abertos Governamentais:  

 

1. Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são 
informações eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando 
a documentos, bancos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. 
Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas 

                                                           
4 Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2007, se reuniram em Sebastopol, na Califórnia, trinta defensores 

dos dados abertos do governo e escreveram um conjunto de oito princípios sobre os dados abertos 

governamentais. The Annotated 8 principles of Open Government Data. Disponível em: 

<https://opengovdata.org/>. Acessado em 20/12/2017. 
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de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por 
estatutos; 

2. Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a 
mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou 
transformada; 

3. Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja 
necessário para preservar o seu valor; 

4. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo 
possível e para os propósitos mais variados possíveis; 

5. Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados 
para possibilitar o seu processamento automatizado; 

6. Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a todos, sem 
que seja necessária identificação ou registro; 

7. Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um 
formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo; 

8. Livres de licenças. Os dados não estão sujeitos a regulações de 
direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições 
razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem ser 
permitidas na forma regulada por estatutos (DADOS.GOV.BR, online). 

 

Esses princípios podem ser reconhecidos facilmente na Lei de Acesso à 

Informação, pois eles são utilizados como base para as regras de acesso aos dados 

públicos abertos; dados esses que cidadão pode ter acesso, desde que vá até o site 

dos entes públicos e investigue as informações. Nem sempre as informações estão 

disponíveis de forma clara e objetiva, muitas vezes os usuários dependem da ajuda 

de técnicos ou especialistas para compreenderem o quê os governos têm publicado.  

Nos sites dos órgãos públicos, normalmente, encontramos informações da 

transparência ativa, como dados da folha de pagamento, diárias, licitações, 

contratos, entre outros. Já os dados da transparência passiva são todos aqueles 

oriundos de um pedido de informação. Logarezzi explica o conceito dos dados da 

transparência ativa e passiva. 

 

Transparência ativa: Informações de relevante interesse público e coletivo 
produzidas ou mantidas por entidades públicas devem ser publicadas 
independentemente de requerimentos. Ou seja, os sites dos organismos 
sujeitos à LAI devem fornecer um rol de informações de forma espontânea, 
sem que seja preciso fazer um pedido de informação. [...]. Transparência 
passiva: Nos casos em que a informação não foi divulgada de forma ativa, 
qualquer pessoa interessada poderá apresentar pedidos de acesso à 
informação aos órgãos públicos, pessoalmente ou via internet. 
(LOGAREZZI, 2016, p. 9 a 11) 

 

 

No capítulo a seguir, iremos tratar de forma mais especifica sobre a Lei 

12.527/2011, que é a legislação que regulamenta o acesso a informações públicas, 

dentro dos órgãos de governos e entidades públicas no Brasil.  
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4 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LAI 

 

A Lei de Acesso à Informação é uma legislação relativamente nova no Brasil. 

Há muitos anos, países como os Estado Unidos, Inglaterra, entre outros da Europa, 

já possuem uma legislação que regulamenta o acesso a informações públicas. O 

Brasil foi uma das últimas grandes democracias a adotar a normatização dessa 

questão de transparência no meio público. A Lei de Acesso à Informação (LAI), 

vigente desde 16 de maio de 2012, regulamenta que todos os órgãos e empresas 

públicas têm o dever de transparecer todas as informações financeiras e 

administrativas, ou seja, tudo que interfira nos cofres públicos. 

A transparência pública não surgiu com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 

2011, pois na realidade essa legislação só veio instituir algo que já estava na 

Constituição Federal de 1988. A LAI deixou as coisas mais claras e deu alguns 

regramentos, mesmo que a Constituição já previsse que tudo deveria ser público. No 

artigo 5° da Constituição Federal, inciso XXXIII, tem-se o seguinte texto: “Todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade (...)” (BRASIL, 1988, Online). 

Com a Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa física ou jurídica pode 

solicitar informações sobre algum dos três Poderes da União, Estados, Municípios e 

do Distrito Federal, inclusive dos Tribunais de Conta (da União e dos estados) e do 

próprio Ministério Público. A LAI ainda regulamenta a publicização de informações 

das entidades privadas sem fins lucrativos. Todos devem publicizar suas 

informações, principalmente, no que se refere ao recebimento e à destinação dos 

recursos públicos por elas recebidos. Além disso, as informações solicitadas não 

precisam ser justificadas ou ter um motivo específico, já que elas são públicas. 

Dentro da Administração Pública, todo o ato deve ser público. O cidadão tem o 

direito de saber onde estão sendo empregados os recursos e o próprio dinheiro dos 

impostos.  

Publicidade significa tornar público: é o ato de comunicação, veiculação 
algo que, por exigência jurídica, não pode ficar na esfera da intimidade ou 
de reserva, para satisfação da pluralidade de seus fins. Ser público é a mais 
elementar regra da Administração Pública no Estado Democrático de 
Direito, na medida em que os poderes e as funções do aparelho estatal são 
utilizados para gestão do interesse público, coisa alheia que a todos 
pertence. (MARTINS JÚNIOR, 2004, 37) 
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O Art. 37 da Constituição Federal diz que “a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”. A publicidade sempre esteve 

presente, porém somente com a Lei de Acesso à Informação é que os órgãos 

públicos passaram a respeitar a publicidade dos atos públicos. Entretanto, mesmo 

depois de 5 anos da LAI, ainda há muitos municípios que não estão cumprindo 

plenamente a legislação. 

Desde a regulamentação, todos os sites governamentais e das entidades 

deveriam divulgar as informações estabelecidas pela Lei, bem como ter um espaço 

destinado à solicitação de material. Porém, nem todos os governos e entidades 

estão em dia. Há muitos sites com informações desatualizadas ou faltantes.  

Pelo sistema eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a 

população encontra os formulários oficiais para encaminhar as solicitações. Além 

disso, o sistema alimenta um banco de dados com as informações já solicitadas. Um 

exemplo: se acessarmos o site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no SIC, 

encontraremos todos os pedidos encaminhados e as repostas do órgão para cada 

solicitação. 

O cidadão que solicitar qualquer informação aos órgãos públicos não precisa 

justificar os motivos pelo qual gostaria de ter a informação solicitada. As informações 

são gratuitas, o que pode ocorrer é o órgão/entidade solicitar uma contribuição, para 

as custas das cópias (da reprodução destes documentos), conforme consta no Art. 

12 da Lei supracitada. 

Perante a legislação, os órgãos públicos têm até 20 (vinte) dias para 

disponibilizar as informações, se a informação estiver disponível, eles deverão 

entregar o mais breve possível, caso contrário a administração poderá solicitar uma 

prorrogação do prazo não superior a 10 (dez) dias, visto que para que haja 

prorrogação o órgão deverá ter uma justificativa para o cidadão. Entretanto, se o 

pedido não for atendido dentro do prazo legal, o cidadão requerente poderá entrar 

com uma reclamação à autoridade de monitoramento do ente público. Exemplo: se 

um ente federal não responder seu pedido, o requerente pode interpor recurso à 

Controladoria Geral da União (CGU), e a partir disso a CGU poderá determinar que 

o órgão/entidade apresente explicações acerca da falta de informações. 

Desde que a Lei de Acesso à Informação passou a vigorar, todos os órgão e 
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empresas públicas têm o dever de divulgar as suas informações, de forma proativa e 

em local de fácil acesso para a população. Os dados dos portais de transparência 

pública são exemplos dessa transparência ativa. As entidades sem fins lucrativos, a 

exemplo das ONGs e Fundações, também necessitam divulgar os seus dados nas 

plataformas eletrônicas, principalmente, aquelas que dizem direito às verbas e 

repasses públicos. 

 

No que se refere à transparência ativa, as entidades sem fins lucrativos 
devem dar publicidade, em seus respectivos sites, à cópia de seu estatuto 
social, à relação nominal de seus dirigentes e à cópia integral dos 
convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres realizados com o Poder Executivo Federal. Já quanto à 
transparência passiva, os pedidos de acesso à informação referentes a 
convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades 
responsáveis pelo repasse de recursos. Logo, esses órgãos e entidades 
são responsáveis pelo recebimento do pedido, trâmite interno e 
providências para o seu atendimento. (Página do Facebook - Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, 16/08/2017). 
 

 

 A transparência ativa tem sido cobrada pelos órgãos de controle, 

principalmente pelos Tribunais de Contas, pois segundo a LAI, os entes públicos têm 

parâmetros a seguir. E, mesmo depois da Lei ter completado cinco anos de vigência, 

ainda há muitos municípios e até mesmo estados que não cumprem a publicidade 

dos dados. 

 

4.1 AS EXCEÇÕES DA LAI 

 

Entretanto, nem todos os atos que a Administração Pública exerce são 

públicos. Apesar de até momento afirmamos que tudo deve ser publicizado e que ‘o 

acesso à informação passou ser a regra e o sigilo uma exceção’, apresentamos 

agora algumas ressalvas, ou seja, as exceções à LAI. 

O Art. 23 da Lei tratam em seus incisos das exceções, ou seja, as 

informações que são consideradas sigilosas. Além disso, cada uma dessas 

exceções possui um prazo de restrição das informações, que vigora a partir da data 

de sua produção, conforme classifica o Art. 24, § 1º, que são os seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos. 
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Já no paragrafo § 2º, é apresentado aquilo que a lei trata como reservada: 

 

As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e 
Vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos (as) serão 
classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o termino do mandato 
em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. (BRASIL, 2011, 
Online) 
 
 

Tendo em vista que temos uma legislação inteira tratando do acesso à 

informação, essas exceções não poderiam ficar sem ganhar destaque. Já que 

mesmo diante das restrições, um dia, depois de respeitado o prazo legal, elas 

também serão públicas, assim como trata o § 4º, Art. 24 da lei supracitada. 

 

4.2 CINCO ANOS DA LAI 

 

A Lei de Acesso à Informação completou 5 anos, no último dia 12 de maio de 

2017 e, mesmo ela sendo considerada uma legislação relativamente nova, em 

comparação com outros países, como a Suécia, que comemorou 251 anos da Lei de 

Acesso, e a Finlândia, que desde 1948 já possui essa legislação vigente.  

O Brasil recém completou cinco anos de vigência. É pouco tempo se 

compararmos com outros países, mas já seria tempo suficiente para os governos já 

estarem praticando as regras da lei. Entretanto, muitos órgãos governamentais não 

estão colocando a LAI em prática, Prova disso é que em 2016, quando foi realizada 

a 3ª Edição da Escala Brasil Transparente5, pode-se comprovar, por meio dessa 

pesquisa, que muitos órgãos públicos ainda não estão em dias com as suas 

obrigações diante da Lei 12.527/2011. Além disso, muitos cidadãos não têm 

recebido resposta para os seus pedidos. 

Por ser uma lei que regulamenta o acesso às informações públicas, inclusive 

dados sensíveis à privacidade ou à segurança nacional, a LAI apresenta algumas 

exceções, conforme exposto anteriormente no item 4.1. No caso da Lei de Acesso à 

Informação, a exceção fica por conta dos dados e informações pessoais de 

                                                           
5 A Escala Brasil Transparente (EBT) é uma metodologia de avalição, que mede como os estado, os 

municípios e o Distrito Federal estão cumprindo os dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI). 

A EBT já está na 3ª edição, onde os entes públicos são questionados em 12 quesitos, para avaliar 

regulamentação do acesso à informação e a existência e funcionamento do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC). A EBT é realizada como base de informações, para o Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria Geral da União – CGU. 
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servidores públicos, ou as que possam trazer algum risco à sociedade ou à 

segurança nacional. De resto, tudo é público. 

A Lei de Acesso à Informação abriu uma nova possibilidade de fonte para os 

profissionais da impressa, pois com a lei, as informações podem ser encontradas ou 

solicitadas com mais agilidade. Porém, nem todos os profissionais têm alcançado 

êxito em suas solicitações, pois há governos que têm dificultado o fornecimento de 

dados. 

Ainda no resultado da Escala Brasil de Transparência – EBT6, na parte sobre 

o cumprimento da LAI pelos Estados, mais o Distrito Federal, 25 dos 27 receberam 

nota maior que 8 (oito). Já na parte dos municípios, especificamente nas capitais, 

74% alcançaram nota maior ou igual a 7 (sete). O estudo ainda indica que 702, dos 

2.328 dos municípios brasileiros, atingiram notas entre 10 e 5, isso significa que tem 

uma parcela de aproximadamente 30 % dos municípios, estão que dia, ou 

parcialmente em dia, com os quesitos avaliados pela EBT, na questão da 

transparência. 

O número de municípios que atendem à LAI teve um aumento no comparativo 

com o ano anterior, mas eles recém atingiram uma realidade de 55% do total de 

municípios. Isso significa que, mesmo após cinco anos de funcionamento da LAI, 

ainda faltam muitos deles para se adequarem. 

No site Acesso à Informação – Governo Federal7 é possível encontrar 

diversas informações a respeito da LAI. Também é possível conferir de que já foram 

prestados mais 550 mil pedidos respondidos (Figura 1), por meio das plataformas 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Ranking dos Estados e do Distrito Federal. Disponível em: 

<https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=22>. Acessado em: 21/11/2017. 

7 Acesso à Informação – Governo Federal. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/>. 

Acessado em: 22/11/2017. 
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Figura 1 - Evolução de pedidos de informação e respostas registrados pelo Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), desde 2012 até 2017. 

 

 
Fonte: reprodução. 

 

A fanpage no Facebook do Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União (CGU) é atualizada com frequência. Além disso, eles 

buscam fazer postagens que tragam alguma informação de relevância para os mais 

de 333 mil seguidores. É possível observar que os administradores da página 

procuraram responder às perguntas da população. 

 

4.3  A LAI NO JORNALISMO 

 

Aos poucos a LAI tem ganhado mais espaço no universo jornalístico. Os 

profissionais estão aprendendo a utilizar as informações dos portais de 

transparência, bem como utilizar o SIC, para realizar pedidos de dados públicos, por 

meio da transparência passiva.  

 

O uso da Lei de Acesso a Informação (LAI) como ferramenta para a busca 
de informações de interesse público e produção de reportagens se tornou 
prática recorrente em alguns dos principais veículos de comunicação do 
país. Em cada jornal, revista, site e emissora de TV, pelo menos um 
profissional se destaca por concentrar pedidos aos órgãos públicos para a 
produção de reportagens. Em alguns veículos, formaram-se grupos de 
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jornalistas que trocam informações e tentam o acesso a dados por meio das 
ferramentas disponibilizadas pela LAI (ABRAJI, 2013, p. 4).  
 

 

 A Lei de Acesso à Informação pode ser aliada dos jornalistas, principalmente, 

no que se refere a uma busca independente de informações, ou seja, com a LAI os 

jornalistas têm acesso a diversos dados públicos, como diárias, folha de pagamento, 

licitações, entre outras.  

Outra questão na qual a lei pode ser importante é a proteção dos 

profissionais, já que no momento que o jornalista protocola um pedido de 

informação, e esse órgão não responder, isso já pode ser uma informação, ou servir 

como base para uma investigação, para averiguar por qual motivo o órgão não 

disponibilizou a informação. 

 Em entrevista a Revista Transite, o jornalista e especialista em transparência 

e combate à corrupção, Fabiano Angélico, destaca a importância de o profissional 

dominar a LAI:  

 

O jornalista que conseguir dominar essas ferramentas, ele vai ter uma 
informação única, uma informação exclusiva, não fica tão depende de 
fontes, de pessoas. Obvio que depois você, o jornalista é o especialista em 
generalidades, você vai ter que consultar um especialista pra entender. Mas 
você... Aí a minha experiência como jornalista também, quando você 
dialoga com uma fonte, tendo adquirido alguns dados, você é até mais 
respeitado pela fonte, porque ele fala, poxa (sic) você está me trazendo até 
algo novo (TRASITE, 2016, Online). 
 

 

 De acordo com o jornalista e pesquisador, Fabiano Angélico, “não é muita 

gente que usa, mas quem está usando está usando bem”, se referindo aos 

jornalistas. O Artigo 19 (2017, p. 8) também corrobora da ideia, pois segundo ele “a 

taxa de pedidos de informação bem respondidos cresceu, assim como a quantidade 

de trabalhos jornalísticos de interesse público que utilizaram a LAI e a apropriação 

da sociedade civil dos mecanismos da lei”. 

 A LAI tem sido utilizada, principalmente, pelos jornalistas que trabalham o 

jornalismo investigativo. No Rio Grande do Sul é possível verificar isso no trabalho 

do jornalista Giovani Grizotti, do Grupo RBS. Atualmente, Grizotti é um dos 

jornalistas que se utilização da LAI dentro da organização. Como exemplo podemos 

citar a matéria “Pelo menos 19 deputados excedem limite de CCs por gabinete na 
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Assembleia8”. Grizotti solicita as informações, normalmente por meio da conversa, 

mas se o órgão público se negar, ele comunica de que irá realizar o pedido via LAI, 

ou seja, se não disponibilizarem de forma convencional, da conversa e do diálogo 

direto com o ente público, ele solicita pelo meio legal, protocolando um pedido. 

Durante a entrevista para a Revista Transite, outro ponto destacado pelo 

jornalista e pesquisador Fabiano Angélico refere-se à questão da Assessoria de 

Comunicação dos órgãos públicos, pois para Fabiano, pedir informações 

diretamente às assessorias pode ser perda de tempo, já que a assessoria de 

comunicação está ali para cuidar dos interesses da administração, e normalmente 

eles são de confiança dos gestores. 

  

4.4 REGULAMENTAÇÃO DA LAI NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS  

 

 Apesar da Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011 (Anexo A) ser 

uma Lei de abrangência nacional, vigente desde 12 de maio de 2012, o Art. 45 

ordenava aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios o dever de sancionar uma 

legislação própria, que regulamentasse a LAI e definisse regras especificas de 

acordo com o Art. 9º, Seção II do Capitulo III, da Lei supracitada. 

 

A Lei de Acesso à Informação indica quais são as obrigações gerais dos 
órgãos públicos. No entanto, cada órgão, incluindo estados e municípios, 
devem regulamentar a LAI e estabelecer, por meio de leis, de Decretos 
Estaduais e/ou Decretos Municipais, quais são as atribuições desses 
órgãos. No caso do legislativo, é possível regulamentar a LAI por resolução. 
(LOGAREZZI, 2016, p. 8) 
 

  

Com isso, em 30 de junho de 2016, o então Presidente da Câmara de Vereadores 

de Santa Maria, Ver. Luiz Carlos Ávila da Silva, sancionou uma resolução a fim de 

regulamentar o acesso à informação previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, no 

âmbito da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Resolução Legislativa nº 

006/2016 (Anexo B) entrou em vigor trinta dias após sua publicação. 

 A Resolução Legislativa mantém os mesmos prazos de entrega das 

informações da legislação federal e assegura à Secretaria Geral a responsabilidade 

                                                           
8 Pelo menos 19 deputados excedem limite de CCs por gabinete na Assembleia. GaúchaZH. 

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2017/10/pelo-menos-19-deputados-

excedem-limite-de-ccs-por-gabinete-na-assembleia-cj8kdd3uk013z01mqgj4lhvvs.html>. Acessado 

em: 24/11/2017. 
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pela guarda das informações mínimas previstas na LAI, bem como pela supervisão 

das atividades de encaminhamento ao Portal da Câmara na Internet.  

A seção III trata do fomento à cultura de transparência. Avaliação e 

monitoramento ficam expressos em que a Câmara de Vereadores, por meio da 

Assessoria de Relações Públicas, tem a responsabilidade de promoção da cultura 

da transparência e a conscientização do direito à informação junto à população.  

A Resolução também dispõe sobre a regulamentação do período de 

publicação dos pedidos de informação recebidos, bem como os atendidos e 

indeferidos, pois segundo o art. 16., eles serão publicados quadrimestralmente no 

Portal da Câmara na internet. 

A seção das informações pessoais e sigilosas da Resolução Legislativa 

006/2016 não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, da 

Lei Federal nº 12.527/2017. 
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5 METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa é norteada pelo seguinte problema de pesquisa: os 

profissionais do jornalismo santa-mariense se utilizam da LAI para gerar conteúdo 

noticioso? Foi definido como objetivo principal analisar como a Lei de Acesso à 

Informação auxilia os jornalistas em suas rotinas produtivas. Buscou-se, também, 

alcançar os seguintes objetivos específicos: verificar o uso da LAI e dos dados 

públicos abertos pelos profissionais dos diferentes veículos de comunicação de 

Santa Maria, além de investigar se os jornalistas sabem extrair e interpretar os 

dados. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma análise nas rotinas produtivas de 

alguns jornalistas da cidade de Santa Maria - RS, no que se refere à utilização da 

Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) e dos portais de transparência, 

como fonte oficial, para fazer jornalismo. Os dados coletados foram obtidos a partir 

de entrevistas com profissionais jornalistas da cidade de Santa Maria. A análise das 

entrevistas seguiu o procedimento de análise de conteúdo. 

Conforme Gil, (apud BARDIN,1977, p. 95), a análise de conteúdo desenvolve-

se em três fases: (a) pré-analise; (b) exploração do material; e (c) tratamento dos 

dados, inferência e interpretação. Seguindo esses passos, na primeira fase deste 

trabalho, foi realizada uma decupagem do material bruto das entrevistas, 

demarcando os trechos mais relevantes para a pesquisa. Na segunda fase, que é 

considerada por Gil (2008, p. 152 e 153) a mais longa e cansativa, foi realizada a 

interpretação, a categorização e os recortes. Já na terceira fase, chegamos às 

conclusões da pesquisa. 

Como a pesquisa buscava investigar o uso de dados abertos e da LAI no 

jornalismo de Santa Maria, procuramos então, abranger as diversas modalidades de 

jornalismo na cidade, para ter representatividade nos resultados. Por isso, para a 

coleta de dados, conversamos com um profissional do rádio, um do telejornalismo, 

três profissionais que atuam no jornalismo impresso e um do jornalismo digital. A 

priori, mapeamos como são as rotinas desses profissionais para construírem as suas 

matérias. Neste mapeamento, verificamos se a utilização ou não da Lei de Acesso à 

Informação, se os profissionais procuraram acompanhar os sites e redes sociais dos 

órgãos governamentais, dentre os fatores que contribuíssem com os objetivos desta 

pesquisa. 
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Os profissionais convidados a participar desta pesquisa eram repórteres 

ligados às editorias de Geral, Política ou Economia. Os profissionais do 

radiojornalismo e do telejornalismo comentaram ao longo da entrevista que nesses 

veículos, principalmente levando em conta que Santa Maria é considerada cidade do 

interior, não há como um ter um repórter exclusivo por editoria e, por isso, aqui eles 

trabalham em todas as editorias. Assim, em algum momento eles já realizaram 

matérias sobre as editorias em questão.  

Normalmente, esses profissionais são os responsáveis pelas notícias e 

reportagens, inclusive as investigações que venham a envolver os órgãos públicos e 

o meio político. 

A pesquisa foi realizada de forma anônima, ou seja, os dados analisados e 

apresentados no presente trabalho não expressam a identificação do jornalista e 

nem do veículo ao qual eles exercem suas funções. O anonimato se deve à 

sensibilidade do tema e às possíveis consequências aos envolvidos; por isso, foi 

decidido que o trabalho deveria seguir os requisitos éticos de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de acordo com a Resolução CNS Nº 

466/2012, que lista as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. Todos os participantes leram e assinaram duas cópias 

do TCLE produzido para essa pesquisa (Anexo C), sendo que uma das cópias ficou 

com o participante. 

Para manter-se o anonimato dos participantes, seus nomes foram 

substituídos por uma denominação que segue o padrão do Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Relação de termos usados para os profissionais entrevistados. 

DENOMINAÇÃO PROFISSIONAL 

Jornalista 1 Jornalista impresso, editoria Política 

Jornalista 2 Jornalista impresso, editoria Economia 

Jornalista 3 Jornalista impresso, editoria Geral 

Jornalista 4 Jornalista digital 

Jornalista 5 Jornalista televisão 

Jornalista 6 Jornalista rádio 

 

 

Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica, para organizarmos uma 
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base teórica acerca das técnicas de apuração jornalística, sobre uma conceituação 

do jornalismo investigativo e das suas particularidades na maneira de apurar o fato. 

Também, pesquisamos sobre o jornalismo de dados e a trajetória da Lei de Acesso 

à Informação no meio jornalístico.  

Para construir o referencial teórico, utilizamos as obras: A reportagem: teoria 

e técnica de entrevista e pesquisa jornalística (2003); Teoria e técnica do texto 

jornalístico (2005) Nilson Lage; Jornalismo: teoria e prática (2005). Pery Cotta; 

Jornalismo Investigativo, de Leandro Fortes (2005); Anatomia da Reportagem: como 

investigar empresas, governos e tribunais, de Frederico Vasconcelos (2008); 

Jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia, de Cleofe Monteiro de Sequeira 

(2005); O que é jornalismo digital em bases de dados, de Suzana Barbosa (2006), 

entre outros autores. No capítulo da Lei de Acesso à Informação foram utilizados 

dados presentes nas plataformas digitais do Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), bem como site e páginas das 

redes sociais do Ministério.  

Para alcançarmos os objetivos desta pesquisa, trabalhamos com a técnica de 

entrevista, onde os profissionais responderam de que forma eles têm lidado com a 

Lei de Acesso à Informação, se eles têm conhecimento da LAI e se ela os auxilia no 

processo de construção da notícia.  

As entrevistas podem ser consideradas como semi-estruturadas, pois elas 

respeitaram um roteiro prévio (Apêndice A), porém houve momentos em que a 

pesquisadora teve oportunidade de fazer outros questionamentos aos entrevistados. 

Foram entrevistas face a face, com o objetivo de analisar as características de cada 

um. Afinal, uma entrevista vai além da fala do entrevistado, pois os gestos, o tom de 

voz e reações no decorrer da entrevista podem revelar muito do que ele não diz em 

palavras.  

Ainda sobre o roteiro de entrevistas, foram pré-estabelecidas cinco perguntas 

gerais9, sendo que as respostas positiva ou negativa às perguntas 4 (“você já 

                                                           
9 Perguntas Gerais: 
 
1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 
2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, matérias que envolvam 
questões políticas? 
3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 
4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou algum pedido de 
informação para algum órgão público?  

5. Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram solicitação via LAI)? 



36 

 

realizou algum pedido de informação para algum órgão público?”) e 5 (“você já 

utilizou dados públicos abertos?”) levariam o entrevistado a outras perguntas 

personalizadas, pois percebemos que seriam necessárias perguntas diferentes a 

quem já usou e a quem nunca usou a LAI e os dados públicos abertos. 

A pesquisa nos auxiliou a descobrir se os jornalistas utilizam os portais de 

transparência pública dos órgãos e entidades do governo para gerar conteúdo 

informativo para o público receptor. Além disso, verificamos se os repórteres já 

solicitaram informações públicas por meio da Lei de Acesso à Informação e se 

tiveram os seus pedidos atendidos ou não. 

Com a pesquisa, também conseguimos apurar se os profissionais da 

comunicação têm apresentado alguma dificuldade em extrair, interpretar e transmitir 

os dados em forma de uma notícia ou reportagem, clara, concisa e coesa para o 

público receptor. E claro, se eles acreditam que a Lei de Acesso à Informação veio 

para auxiliá-los em suas rotinas produtivas, uma vez que as informações recebidas 

por meio dos pedidos de Acesso à Informação são consideradas fontes 

documentais, como classifica o autor Pena (2006). 

Diante da autorização dos profissionais participantes desta pesquisa, as 

entrevistas foram registradas com o auxílio de um gravador e anotadas, para que 

posteriormente pudéssemos analisar e transcrever os dados obtidos.  

No capítulo a seguir, iremos apresentar a segunda fase (conforme Gil, 2008), 

ou seja, o resultado das análises dos dados coletados durante as entrevistas com os 

jornalistas de Santa Maria. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, por isso os 

dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica de análise de 

conteúdo.  

A primeira categoria de análise abordou se os profissionais conhecem a Lei 

de Acesso à Informação e se eles julgam que se a LAI pode ser aliada dos 

jornalistas na construção da notícia. Já a segunda categoria é em função de como 

está o uso da Lei de Acesso à Informação pelos jornalistas santa-marienses. A 

terceira categoria está relacionada ao uso dos dados públicos abertos, aqueles em 

que os órgãos públicos disponibilizam em seus portais de transparência em 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação. A última 

categoria diz a respeito ao processamento de dados públicos, de que forma os 
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profissionais têm lidado com essas informações, se eles utilizam alguma técnica ou 

ferramenta para classificar, ordenar, interpretar e relacionar os dados. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir deste capítulo, iremos apresentar as análises de conteúdo das 

entrevistas, categorizando e organizando os dados coletados com os profissionais 

do jornalismo santa-mariense, acerca da utilização ou não da Lei de Acesso à 

Informação para gerar conteúdo noticioso.  

Durante as entrevistas, os profissionais responderam a no mínimo onze 

questões disponibilizadas em um roteiro prévio (Apêndice A), porém a resposta da 

questão quatro direcionaria os entrevistados, para um lado ou para outro de nossas 

perguntas. Ou seja, se respondessem que já haviam formalizado algum pedido de 

informação por meio da LAI, eles responderiam o roteiro direcionado à utilização da 

Lei. Caso respondessem que não, iriam responder questões instigando o porquê da 

não utilização. Ainda em nosso roteiro, havia mais uma pergunta chave, a quinta 

pergunta, que também abriria uma brecha para seguirem roteiros diferentes, pois 

nesta pergunta deveriam responder se em algum momento já haviam utilizado 

dados públicos abertos, ou seja, dados da transparência ativa, nos quais os órgãos 

públicos disponibilizam em seus sites e nos portais de transparência. 

Apesar de nossa pesquisa trazer um roteiro prévio, houve momentos em que 

os entrevistados oportunizaram que a pesquisadora improvisasse outros 

questionamentos, conforme constam no Apêndice B. 

 

6.1 CONHECIMENTO DA LAI: ELA PODE SER ALIADA DOS PROFISSIONAIS  

 

Após realizarmos as análises, foi possível notar que todos os profissionais 

entrevistados tinham noção da Lei de Acesso à Informação. Eles souberam listar 

dados pontuais sobre a legislação, como exemplo, a data de quando a LAI foi 

sancionada e quando entrou em vigor; quais são os órgãos e entidades públicas que 

estão sujeitas a lei e até informações técnicas, como o prazo legal, que as 

instituições públicas têm para disponibilizar as informações solicitadas.  

Nota-se que os jornalistas possuem um conhecimento básico da Lei de 

Acesso à Informação, exceto o jornalista 4 – jornalismo digital, que demostrou ter 

domínio e comprovou que realmente se utiliza da Lei para pedir informações, para 

as suas matérias envolvendo a política local. Além disso, foi possível perceber que a 

maioria confunde os dados públicos abertos, aqueles disponíveis nos portais de 
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transparência, com a Lei de Acesso à Informação. Como exemplo, em uma 

determinada pergunta, os jornalistas 3 - impresso e o jornalista 6 - rádio acabaram 

respondendo já terem utilizado a LAI, porém, aos explicarem a utilização, foi 

possível perceber que, na verdade, estava tratando de dados abertos disponíveis 

em sites, e não de dados solicitados por meio da LAI. 

Ao serem questionados do porquê não haviam realizado nenhuma solicitação 

via Lei de Acesso à Informação, os jornalistas (1, 2, 3, 5 e 6) relatam em sua 

maioria, que o maior problema em solicitar informações por meio da LAI é a questão 

dos prazos, do tempo de resposta, pois para o jornalismo diário, é praticamente 

inviável esperar 20 dias ou até mais por uma informação que será utilizada na 

apuração. Diante dessa dificuldade, os profissionais do jornalismo impresso, do 

rádio e da televisão confessaram se utilizar dos mecanismos tradicionais para 

conseguir as informações desejadas, ou seja, eles acabam indo atrás da fonte, 

ligando diversas vezes, enviando e-mail, mensagem de WhatsApp até conseguirem 

uma resposta formal e oficial do órgão. 

Entretanto, o jornalista 4 disse não ter problemas com a questão temporal, 

visto que suas solicitações sempre foram atendidas rapidamente. Na entrevista, ele 

destacou que todas as informações solicitadas estavam disponíveis na “casa”, que 

talvez isso tenha agilizado a entrega dos dados. 

Já os outros profissionais, que nunca utilizaram a LAI para solicitarem 

documentos oficiais para suas pautas, demostraram interesse em solicitar dados 

pela Lei de Acesso à Informação em algum momento. De acordo com suas falas, 

eles não descartam a utilização dos mecanismos estabelecidos na Lei de Acesso à 

Informação para realizarem uma reportagem mais elaborada, da qual eles tenham 

mais tempo de produção e possam esperar o prazo de liberação das informações 

pelos órgãos. 

Além do prazo de espera, outra questão que eles trouxeram foi a de que 

ainda há órgãos e entidades que não estão cumprindo plenamente a legislação. 

Mesmo na questão da transparência ativa, ainda há prefeituras e câmaras de 

vereadores com dados desatualizados ou até mesmo faltante em seus sites. 

Um exemplo citado pelo jornalista 4 é o que ocorre na Prefeitura de Santa 

Maria, em que as informações disponibilizadas sobre o número de Cargos de 

Confiança, vulgos CCs, são atualizadas a cada três meses pelo poder executivo. Ele 

comentou que isso vem ocorrendo desde janeiro de 2017, quando a nova 
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administração assumiu o Executivo Municipal. Em contrapartida, nas duas ocasiões 

em que ele necessitou protocolar um pedido de informação para o Legislativo 

Municipal, as informações foram disponibilizadas em até dois dias. Esse fato dos 

CCs do Executivo vem corroborar com a questão de que as plataformas de 

transparência pública não estão cem por cento atualizadas.  

Os profissionais entrevistados têm ciência de que a Lei de Acesso à 

Informação pode ser uma aliada dos profissionais da comunicação para construir 

suas matérias e gerar notícias, principalmente as investigativas. O jornalista 1 – 

impresso salientou que “ela facilita, desde que tu cheque (sic) essas informações, vá 

atrás de outras fontes”, pois como jornalistas temos que trazer pluralidade de fontes. 

Já para o jornalista 6, a LAI pode ser fundamental na construção jornalística. 

 

Ela não só pode, como deve ser. E cada vez mais ela deveria ser utilizada 
pelos jornalistas para ser, fazer essas matérias. Eu acho que deveremos 
nos especializar, até procurar quem sabe, cursos, enfim buscar mais 
informações pra saber trabalhar com essa ferramenta que é de muita 
importância para obter dados e para contar e mostrar para a sociedade o 
que está acontecendo realmente com a politica, na assembleia, nas 
prefeituras em todos os lugares em que ela está disponível. (Apêndice B, 
jornalista 6, p. 99 e 100)  
 

 

No entanto, o jornalista 2 - impresso demostrou ter um pouco de receio em 

solicitar dados para os entes públicos via LAI e, também, dos documentos 

disponibilizados estarem mascarados, ou seja, ele tem medo das informações não 

serem totalmente verídicas.  

Dentre os questionamentos da pesquisa, os profissionais puderam elencar 

aquilo que eles julgam como os pontos positivos e os negativos da Lei de Acesso à 

Informação. O jornalista 3 destacou que desde que a Lei entrou em vigor em maio 

de 2012, algumas barreiras foram quebradas, pois, de acordo com o entrevistado, 

antes havia muita soberba de cargos e haviam pessoas que se achavam “donas” 

dos dados, pois não queriam disponibilizar as informações. Com a LAI, isso teria 

acabado, pois desde então a regra é transparecer. Já o jornalista 4 destacou que 

com a Lei os cidadãos puderam ter o direito de saber quanto recebe o gestor do 

município de Santa Maria, por exemplo. Questionado se haveria algum ponto 

negativo, ele respondeu: “Negativo?! Eu nunca pensei em ponto negativo da Lei. 

Olha por enquanto não, no momento eu nunca esbarrei em nenhum ponto negativo. 

Tudo o que eu solicitei foi bem tranquilo”. 



41 

 

Com o término das entrevistas, constatamos que os profissionais de Santa 

Maria possuem um conhecimento básico da Lei de Acesso á Informação, mas que 

eles não se utilizam dela para construir suas matérias. Parece haver uma barreira 

entre os profissionais e o aproveitamento da Lei, principalmente no que tange o 

tempo de resposta dos entes públicos à solicitação. Entretanto, a própria Lei, em seu 

Art. 11, já referencia que “o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder 

a acesso imediato à informação disponível.” E no § 1º diz que não sendo possível o 

acesso imediato, os entes públicos deverão responder em até 20 dias. Além do 

mais, o prazo do § 1º só poderá ser prorrogado em mais 10 dias, desde que seja 

devidamente justificado ao requerente. 

Diante disso, podemos nos certificar de os profissionais não possuem o 

conhecimento de pontos chaves da Lei. Com exceção do jornalista 4, que já realizou 

protocolos de solicitação para o Poder Legislativo de Santa Maria, os demais nunca 

protocolaram nenhum pedido aos entes públicos, dando como justificativa a questão 

temporal, uma vez que o jornalismo diário não pode esperar e a notícia tem que ser 

veiculada. Com isso, percebe-se que os profissionais locais não têm realizado 

matérias de cunho investigativo e eles acabam trabalhando praticamente só com 

reportagens factuais. 

A pesquisa também mostrou que os jornalistas do impresso, da rádio e da 

televisão ainda preferem solicitar as informações por telefone, e-mail ou até mesmo 

por mensagens de WhatsApp. Sabemos que a Lei de Acesso à Informação pode 

trazer segurança para os profissionais, pois no momento em que é solicitado um 

documento e é recebida a informação pelo jornalista, ali está a prova concreta de 

que tudo o que foi noticiado tem uma fonte formal. 

Outra questão que o pessoal destacou foi à forma em que esses dados estão 

descritos nos documentos oficiais, pois os jornalistas não são técnicos da área 

jurídica e contábil e, em determinadas ocasiões, eles acabam necessitando de uma 

ajuda especializada para interpretar os dados disponibilizados.  

 

6.2 USO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

 Com a análise sobre o conhecimento da Lei de Acesso à Informação 

(Capítulo 6.1), pode-se conferir que cinco dos seis profissionais entrevistados não 

utilizam a Lei de Acesso à Informação e que em muitas ocasiões eles confundiram 
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os conceitos de dados abertos com a LAI. Por essa razão, esta parte da análise se 

baseou inteiramente na fala do jornalista 4, o único que demonstrou ter utilizado de 

fato a LAI na sua prática profissional. 

 Durante a entrevista, o jornalista 4 foi muito solicito, explicando-me como é 

fácil utilizar a plataforma do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara de 

Vereadores de Santa Maria. Na oportunidade, ele demonstrou as respostas e 

orientações que o órgão lhe encaminhou, acerca dos pedidos protocolados. 

 

Figura 2 - Como acessar informações no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. 

 

  

Fonte: reprodução. 

 
 

Além disso, o profissional me mostrou que na plataforma SIC (figura, 02) é 

possível acompanhar todos os pedidos que já foram feitos à Câmara de Vereadores. 

Junto disso, podemos verificar as respostas do órgão. Nota-se que no período de 

2016/2017, até o dia 22/11/2017, já houve 40 pedidos, destes a Câmara alcança um 

percentual de cem por cento de resposta nas solicitações.  

A Câmara de Vereadores de Santa Maria parece não ter problemas em dar 

respostas para os seus cidadãos, inclusive aquelas consideradas mais delicadas, as 

que envolvem os servidores e até mesmo questões que envolvam a própria 
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administração municipal. O profissional contou que a sua segunda solicitação foi 

referente a uma vereadora, e como era um dado pessoal, a Câmara só deixou que 

ele conferisse o documento in loco, não permitindo que ele fizesse qualquer tipo de 

cópia. Diferentemente da sua primeira solicitação, em que o material foi 

disponibilizado na íntegra, sendo um grande volume de folhas, do qual ele teve que 

analisar uma a uma, para ver o que realmente poderia ser útil para a sua 

reportagem. O jornalista 4 comentou que 20% do que lhe foi entregue eram 

documentos burocráticos, como, por exemplo, memorandos internos dos 

departamentos e ofícios trocados entre o legislativo e o executivo municipal.  

O jornalista também revelou que no meio de todos aqueles documentos, pode 

confirmar uma série de informações que ele já suspeitava sobre a sua pauta, mas 

que também pode apurar dados que ele nem imaginava sobre o caso, informações 

que trouxeram um novo rumo para a matéria. 

Diante desta questão, podemos perceber que as respostas das solicitações 

podem trazer informações das quais os profissionais em alguns momentos nem 

esperavam. Dados que podem trazer um novo foco para a reportagem, ou até 

mesmo gerar mais matérias sobre o caso, pois com a Lei de Acesso à Informação, o 

profissional pode descobrir fatos que vão além das informações que são 

disponibilizadas para a população, pelos entes públicos. 

 Os profissionais participantes da pesquisa demostraram interesse em utilizar 

a Lei para buscar informações para uma futura reportagem, na qual seja mais 

complexa ou envolva questões públicas mais delicadas. Entretanto, no momento os 

profissionais do jornalismo impresso, da televisão e do rádio não utilizam e nem 

utilizaram a LAI para suas matérias. Para eles, os prazos discriminados na 

legislação são longos se for pensar no jornalismo diário e factual que eles praticam. 

Entretanto, foi possível notar que o profissional do jornalismo digital vem se 

utilizando da LAI e que ele não tem encontrado problemas em relação ao tempo de 

espera, até porque, segundo o jornalista 4, “foi bem tranquilo, foi bem como diz a 

Lei, o acesso imediato, eles até explicam o prazo, mas foi bem rápido, eu não vi 

problema em relação a isso”. A legislação exige que o pedido seja concedido de 

forma imediata e, caso o órgão não consiga, poderão ser aplicados os prazos legais. 

 Além da falta de tempo, alguns profissionais apresentaram outras justificativas 

para a não utilização da LAI. Por exemplo, foi citado que até o momento as pautas 

que surgiram não precisaram de informações oriundas da LAI. Eles também 
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comentaram que são bem atendidos pelos órgãos, que não têm se negado a prestar 

as informações, embora, como tratado no capítulo 4, do referencial teórico do 

presente trabalho, há jornalistas que alertam sobre a necessidade de não se confiar 

totalmente na assessoria de imprensa dos órgãos públicos, pois eles podem ser 

parciais. Ou seja: o atendimento integral por parte de assessorias não deveria ser 

justificativa para a não utilização da LAI. O jornalista e especialista em transparência 

e combate à corrupção pela Universidade do Chile, Fabiano Angélico, comentou em 

entrevista para a Revista Transite que falar com a Assessoria de Imprensa de um 

órgão público é perder tempo, já que na administração pública esse é um dos 

primeiros cargos políticos a serem preenchidos, pois os gestores se preocupam com 

a boa imagem deles e do governo, conforme referenciamos no subitem 4.3 a LAI no 

jornalismo, do capítulo 4. 

   

6.3 USO DOS DADOS PÚBLICOS ABERTOS 

 

Os jornalistas entrevistados foram unanimes em responder que já utilizaram 

ou utilizam dados da transparência ativa e que, por meio dessas informações, 

realizaram um cruzamento de dados que originou suas reportagens. 

Eles deixaram claro que não fazem uma ronda, assim como é feita na polícia, 

para saberem sobre as ocorrências, mas que ao menos uma vez na semana eles 

procuram acessar os sites para se atualizarem das notícias dos órgãos e até mesmo 

conferirem o que pode virar notícia para os veículos. 

O jornalista 4 – jornalismo digital é o que mais tem intimidade em manusear 

dados entre os entrevistados. Ele procura vasculhar semanalmente os sites da 

Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Santa Maria, para verificar se há alguma 

informação que possa lhe render uma pauta. Alguns dos entrevistados comentaram 

que utilizam os dados da transparência ativa, para conferirem e checarem as 

informações apuradas. 

Ao questionarmos os profissionais se eles consideravam fácil encontrar os 

dados públicos abertos nos sites, eles relataram que nem sempre os dados estão 

expostos em lugares de fácil acesso e que há sites que parecem um labirinto. Para o 

jornalista 1 - impresso, os sites podem ser um labirinto, no qual muitos dados 

permanecem escondidos. O jornalista 5 - televisão salientou que os sites tiveram 

uma evolução nos últimos anos e que a prática de monitoramento ajuda eles a 
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encontrarem dados relevantes. 

 

Depende, a prática hoje de estar fuçando melhorou bastante, então eu já 
sei, tem alguns sites, o da Prefeitura aqui de Santa Maria é bem simples, 
folha de pagamento, tudo descrito ali, contratos, é bem simples. Outro 
exemplo, a Prefeitura de São Gabriel, é bem confuso, bem confuso a ponto 
da gente ir atrás, uma vez de uma Lei que eles haviam aprovado na 
Câmara de Vereadores e a gente chegou lá na verdade a Lei não tinha nem 
passado pelas Comissões. Mas tinha um documento lá dizendo que a Lei 
tinha sido aprovada. Na verdade, era assim, aprovaram um texto sabe, texto 
do vereador, ou seja, nem era, nem tinha passado pela Câmara [...]. 
(Apêndice B, jornalista 5, p. 94)  

 

 

O jornalista 6 - Rádio destacou que no início, quando ele começou a trabalhar 

com esse tipo de informação, não foi fácil, já que teve que aprender a buscar esses 

dados sozinho, pois ninguém lhe mostrou o caminho, mas que agora que já conhece 

o processo é muito fácil e que consegue encontrar os dados rapidamente. 

Outra questão abordada durante as entrevistas se refere ao formato dos 

dados disponibilizados nas plataformas de transparência pública, ou seja, a 

codificação dos dados e a maneira que os órgãos públicos dispõem esses 

documentos em seus sites. Os dados podem estar apresentados em forma de 

tabelas, cheias de números, códigos, dados estatísticos, entre outros formatos da 

qual o cidadão não está acostumado a lidar em seu dia a dia. Nem mesmo os 

jornalistas, pois há ocasiões em que eles necessitam de uma ajuda técnica para 

traduzir os dados para uma linguagem acessível.  

O jornalista 3 – impresso, se utilizou de um exemplo bem didático para ilustrar 

a situação, principalmente essa questão da reinterpretação dos dados, para o 

público que irá consumir a notícia. O profissional trouxe o caso polêmico dos 

médicos concursados de Santa Maria que não registravam o ponto. Na ocasião ele 

explicou que se ele utilizasse no jornal o dado de que 25% dos médicos de Santa 

Maria encontram-se afastados por motivo de saúde, talvez ele não atinja a ‘Dona 

Mariazinha’, da mesma forma em que se ele falasse que 1 em cada 4 médicos está 

afastado da Unidade Básica de Saúde também ocorreria o mesmo.  

Os profissionais que trabalham com a editoria de política são os que mais 

encontram informações dentro dos portais de transparência para construírem suas 

reportagens. Segundo o jornalista 5, o site da Prefeitura de Santa Maria é bem 

simples, sendo fácil de encontrar dados, referentes às diárias, folha de pagamentos, 

processo licitatórios, entre outras informações.  
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Normalmente, os jornalistas acabam utilizando os dados disponíveis na 

transparência ativa para realizarem a certificação das informações, ou seja, em 

determinadas situações os profissionais já têm esses dados em mãos e passam nos 

sites para verificar a veracidade dos mesmos. 

Entretanto, os profissionais da televisão e do rádio comentaram que nem 

sempre eles conseguem fazer um monitoramento nos sites e até mesmo nos portais 

de transparência. Eles olham uma vez ou outra, mas essa prática não é diária, assim 

como é feita na ronda policial. Neste caso, a televisão acaba recebendo uma 

informação pronta ou até mesmo apurada, do pessoal do rádio, já que eles estão 

interligados por trabalhar em um mesmo grupo de comunicação. Com isso, eles 

acabam não fazendo a parte da investigação e apuração dos dados públicos. Uma 

das justificativas neste caso é que as redações aqui de cidade não possuem 

repórteres e, em determinadas situações, nem mesmo tempo para realizar a 

apuração. 

O jornalista 6, que trabalha em uma rádio, diz não monitorar os sites, pois 

como no rádio as informações têm como característica a instantaneidade, nem 

sempre ele consegue monitorar o que os órgãos têm publicado nas plataformas de 

transparência. Além disso, ele não trabalha com uma editoria específica, pois no 

rádio eles trabalham como todos os tipos de cobertura, desde o esporte local até a 

política. 

Neste ano (2017) em que a Lei completou cinco anos de vigência, vários 

veículos de comunicação fizeram reportagens sobre a forma em que os governos e 

entidades públicas tem cumprido as questões da Lei de Acesso à Informação. Como 

exemplo, aqui em Santa Maria, o jornalista 1 realizou uma reportagem mostrando 

como é fácil a população fiscalizar o que os vereadores em que eles votaram estão 

gastando. O jornalista constatou em sua apuração que ainda há municípios 

pequenos que não cumprem plenamente as questões da LAI. Ainda há sites 

desatualizados da gestão anterior ou com informações faltantes. 

Esse descumprimento parcial dos municípios na questão de transparência, 

em que o jornalista 1 comentou durante a entrevista, é possível ser comprovado no 

site da CGU, na Escala Brasil Transparente, ranking de cumprimento da Lei de 



47 

 

Acesso à Informação10. No site podemos verificar qual é a posição de cada 

município no País. Santa Maria ocupa atualmente a 689ª posição no ranking, com 

nota 5 e, se compararmos a com a 2ª edição da EBT (Figura 3), o município de 

Santa Maria caiu 0,28%. 

 

Figura 3 - Santa Maria, na 2ª avaliação Escala Brasil Transparente. 

 

 
Fonte: reprodução. 

 

Na figura 4, é possível notar a evolução dos municípios gaúchos durante as 

três avaliações da Escala Brasil Transparente. Na 1ª avaliação, o município de 

Santa Maria não foi avaliado. Na 2ª avaliação, a cidade já foi aparece no mapa, 

tendo uma nota mediana.   

 

                                                           
10 EBT. Panorama dos Governos Municipais - Rio Grande do Sul - 3.ª avaliação. Disponível em: 

<https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23>. Acessado em: 10/11/2017. 
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Figura 4 - Panorama da cidade de Santa Maria na 3ª avaliação da Escala Brasil Transparente. 

 

 

Fonte: reprodução. 

 

A pesquisa tem como base 12 quesitos11 que avaliam a regulamentação do 

acesso à informação e a existência e funcionamento do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC). A pontuação é composta de forma objetiva: se o órgão cumpre o 

requisito, a resposta será SIM e gerará pontuação máxima, caso NÃO a pontuação 

será 0 (zero). Todas essas informações descritas acima são dados públicos abertos. 

 

6.4 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PÚBLICOS 

 

 Durante a coleta dos dados, os participantes responderam alguns 

questionamentos sobre se eles se deparam com alguma dificuldade durante os 

processos de encontrar, extrair e ordenar esses dados que recebem por meio de 

uma solicitação via LAI, ou aqueles em que eles buscam diretamente nas páginas 

oficiais dos entes públicos.  

 Os profissionais afirmaram que em determinadas vezes eles possuem 

                                                           
11 Metodologia de avaliação da Escala Brasil Transparente. Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente/metodologia>. 

Acessado em 10 nov 2017. 
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algumas dificuldades, principalmente no que diz respeito a “traduzir” esses dados 

para o grande público e, para sanar as dúvidas, eles buscam ajuda/explicação 

dentro do próprio órgão e, se as informações forem mais complexas, até a ajuda de 

especialista na área. 

 O jornalista 1 destacou durante a entrevista que “há labirintos, há muitos 

dados escondidos”. Para ele, essa questão da transparência vai depender muito de 

quem está administrando o órgão público: “se a pessoa quer ser transparente ou 

não, vai depender disso aí, vai depender de uma série de coisas, até de ter pessoa 

habilitado pra isso, inclusive”. 

 Já para o jornalista 2 - impresso, além dos sites parecerem um labirinto, ele 

também comentou que nem sempre é fácil encontrar o que se procura. Com isso, 

ele destacou que em determinadas ocasiões, devido à dificuldade de encontrar os 

dados, o jornalista 2 procura uma vez, duas vezes, até que acaba entrando em 

contato por telefone com alguém do ente público, “até por que o nosso tempo é 

muito curto, a gente tem que buscar outros meios”. O jornalista 5 revelou que com o 

tempo e pela prática de “fuxicar” nos sites, ele já consegue encontrar determinados 

dados, a exemplo das diárias e folha de pagamento. Porém, isso também varia de 

órgão para órgão, pois há prefeituras tal como a de Santa Maria, que são mais 

organizadas e as informações estão fáceis de encontrar, assim como tem prefeituras 

como a de São Gabriel que é bem confusa. 

 O jornalista 4 também corrobora deste pensamento, pois no início confessou 

ter sofrido, visto que ele não sabia o ‘caminho’ onde estavam as informações, pois 

ele teve que aprender “fuçando”:  

 

Hoje para eu encontrar o que eu quero é muito rápido, sabe, mas muito 
rápido mesmo. No início não, era um pouco mais complicado, até se tu 
começar a trabalhar com isso, tu vai achar um pouco estranho, por que é 
um monte de informação, o site é cheio, tu entra neles e ele te dá um monte 
de caminhos, daí tu tem (sic) que saber percorrer, procurar com tempo, com 
calma. Se tu ver (sic) uma matéria sobre isso para ontem, que nem a gente 
faz no impresso ou no online, que te pedem uma matéria assim, tu vai 
encontrar um pouco de dificuldades, várias dificuldades é bom ter um pouco 
mais de experiência para trabalhar com isso e tal. Mas depois que tu 
começa (sic) a fazer esse tipo de pesquisa, de apuração é bem tranquilo tu 
pega o jeito. (Apêndice B, jornalista 4, p. 88) 
 

 

Diante do exposto pelos profissionais entrevistados, podemos ver que o 

segredo para sanar essa questão, sobretudo de encontrar os dados nos sites, vem 
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de o profissional explorarem essas informações no site, de “fuçarem”, assim como 

eles se referiram em alguns momentos. 

 Outro ponto questionado foi a forma em que eles têm lidado com esses 

dados, ou seja, de que maneira eles costumam processá-los, exemplo de classificar, 

organizar, ordenar, categorizar, relacionar e interpretar essas informações, se eles 

costumam utilizar técnica, ferramenta ou alguma ajuda. 

 Os jornalistas 1 e 2 demostraram ser tranquilo nesse ponto de organizar, 

relacionar, interpretar de processar as informações, pois para eles isso é algo 

habitual. Eles pontuaram que quando estão realizando uma reportagem que envolva 

números, a exemplo da subida dos combustíveis, eles costumam traduzir isso para 

uma linguagem mais acessível para que todos os leitores consigam absorver esses 

dados, pois no momento em que o leitor/telespectador/ouvinte encontra ‘informações 

ilustrativas’ é mais fácil a compreensão, como exemplo da matéria dos médicos 

afastados por encontrar-se em laudo, citado pelo jornalista 3.  

 A ser questionado sobre a forma que costuma processar os dados após a 

obtenção, se ele se utiliza de alguma ferramenta ou técnica, o jornalista 4 

compartilhou a metodologia que ele utiliza para montar um quebra-cabeças com 

todas as informações que ele coletou, seja por meio da LAI ou dos dados públicos 

abertos. Em uma de suas solicitações, a Câmara de Vereadores de Santa Maria 

disponibilizou a íntegra de um processo e, para entender essa história, o profissional 

descreveu como foi o seu processo de criação dessa reportagem. 

 

Eu tento montar uma cronologia, para entender o caso como um todo, aí 
depois eu pego pelos aspectos principais, como eu falei uma sessão de 
embargo ou alguma denuncia ou alguma ocorrência policial, ou coisa assim. 
Eu acho que é importante tu conseguir entender o todo da informação e 
depois tu ir desmembrando o principal, por que a partir disso, tu vai começar 
a ir montando a tua matéria. (Apêndice B, jornalista 4, p. 88 e 89) 

 

  

O profissional ainda destacou que a diferença entre os dados obtidos pela LAI e os 

abertos é a profundidade dessas informações, pois as informações provenientes da 

solicitação da LAI têm bem mais informação, têm mais detalhes. O jornalista 

esclarece que para saber solicitar informação ao órgão, o repórter precisa saber 

exatamente o que quer de dados, porque se o pedido não for claro, pode vir 

qualquer informação no lugar. 

 Os jornalistas 5 e 6, também salientam que procuram trazer esses dados para 
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a realidade do público consumidor. O jornalista 6 disse que se for o caso, ele solicita 

ajuda de especialista ou alguém da área para tirar dúvidas e dar um apoio técnico, 

“porque para gente é muito difícil falar sem ter o respaldo de alguém, vai lá, 

entrevista alguém, mostra que realmente tenha essa realidade, na leitura daqueles 

números ali fecha. Precisa ter o respaldo de alguém” (JORNALISTA 6, p. 95). 

 Em contrapartida, o jornalista 6 - rádio confessou que foram poucas às vezes 

em que ele acessou os sites dos órgãos públicos atrás de dados. Dessa forma, o 

profissional abriu um parêntese e, pediu desculpas caso tenha respondido alguma 

questão de forma equivocada, visto que faz tempo, que ele não acessa os sites. 

 A partir da análise dos dados realizada neste capítulo, conseguimos fazer 

comparações no uso dos dados abertos e da LAI entre os jornalistas dos diferentes 

veículos de comunicação de Santa Maria. Essa comparação possibilitou gerar 

diversas inferências e conclusões sobre o aproveitamento da LAI no jornalismo 

santa-mariense. Tais conclusões serão apresentadas no próximo capítulo 

(Considerações Finais). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o término desta pesquisa e com as análises dos dados coletados, pode-

se perceber que a maioria dos jornalistas entrevistados, em Santa Maria, possuem 

um conhecimento basilar da LAI, sendo que apenas um deles possui mais domínio 

sobre a Lei de Acesso à Informação. Visto que o profissional comprovou já ter 

solicitado pedidos de informações públicas para a Câmara de Vereadores da cidade.  

Durante as entrevistas, constatamos que alguns dos profissionais possuíam 

um entendimento equivocado acerca da utilização da LAI, pois, na verdade eles 

estavam confundindo os conceitos de transparência ativa, isto é, os dados dos 

portais de transparência, com os dados disponíveis via transparência passiva, que 

são os dados disponibilizados por meio das solicitações pelo Serviço de Informação 

ao Cidadão - SIC. 

A pesquisa trouxe respostas, principalmente, no que tange a não utilização da 

LAI pelos profissionais entrevistados. Eles alegam que o tempo de espera é uma 

das maiores dificuldades em usar dados solicitados pela Lei, para a construção das 

suas reportagens. Por isso, neste momento, surge uma dúvida: como podem afirmar 

que o tempo de espera é um problema, se na (questão A) a resposta mais 

frequente foi de que nunca haviam formalizado um pedido de informação, via Lei de 

Acesso à Informação? Dessa forma, questiona-se: será que o veículo em que esses 

profissionais trabalham não há abertura para que possam realizar matérias especiais 

ou de cunho investigativo, para as quais eles tenham mais tempo para pesquisa e 

apuração? Talvez isso seja um ponto no qual os profissionais de Santa Maria 

deveriam repensar, pois o que pudemos notar durante as entrevistas é que eles 

restringem-se a atender a demanda factual, impossibilitando a investigação de fatos 

que exigem dados públicos que não são divulgados.  

Outra questão interessante com que nos deparamos durante a pesquisa foi 

que o simples fato de solicitar uma informação, já se gera uma notícia, pois se o 

órgão não atender ao pedido, isso pode ser mais relevante do que se tivessem 

atendido à solicitação. A falta de resposta pode gerar uma expectativa maior e o 

repórter poderá realizar uma investigação a respeito do descumprimento da Lei. 

Além disso, o pedido formalizado é uma garantia ao profissional, pois isto servirá de 

prova de que a informação apresentada é verídica e foi disponibilizada pelos 

próprios órgãos. 
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Pudemos constatar pela entrevista com o jornalista 4 – digital, que a Câmara 

de Vereadores de Santa Maria tem cumprido com as questões legais de divulgação 

das informações, pois ele realizou pedido em que o retorno foi em apenas dois dias. 

Sendo assim, o tempo de espera não configurou problema para ele. Tal situação nos 

leva a entender que o tempo de resposta vai depender do tipo de informação 

buscada, bem como ao órgão em que foi solicitado os dados, ou seja, o prazo legal 

não pode ser considerado um empecilho para solicitar informações, para qual 

poderão ser utilizadas como base de uma investigação jornalística.  

Sabemos que uma reportagem investigativa não nasce do dia para a noite, 

pois o jornalista necessita de muitos dados para se embasar. É esse cuidado que vai 

garantir o aprofundamento da reportagem. E, pelo que foi apurado ao longo das 

análises dos dados, os profissionais do jornalismo impresso, do rádio e da televisão 

estão mais focados no desenvolvimento de notícias factuais, diminuindo a 

necessidade de informações oriundas da aplicação da Lei.  

 Ao longo da pesquisa foi possível perceber que os profissionais têm ciência 

de que a Lei de Acesso à Informação pode ser uma aliada na construção da notícia. 

Com a conclusão dessa pesquisa, compreendemos que os profissionais santa-

marienses possuem interesse na utilização da Lei, mas que devido a suas rotinas 

dentro das redações, ainda não disponibilizaram tempo e conhecimento técnico 

suficiente ou não se mobilizaram para solicitar pedidos de informação pela LAI, 

embora não tenham descartado a possibilidade de utilizá-la em algum momento 

futuro. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

PERGUNTAS 

PARA TODOS 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias 

investigativas, matérias que envolvam questões políticas? 

3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria 

descrevê-la? 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já 

realizou algum pedido de informação para algum órgão 

público? 

ROTEIRO PARA 

QUEM 

RESPONDEU 

“SIM” NA 

QUESTÃO N.º 4 

A. Em algum momento, você já se utilizou das informações 

obtidas com a LAI para gerar conteúdo noticioso? 

B. Os fornecimentos dos dados pela LAI seguiram as normas da 

Lei (foram integralmente entregues e dentro do prazo)? Ou 

você percebeu algum tipo de problema na liberação? 

C. Você considerou que os dados fornecidos estavam em um 

formato de fácil compreensão? Você ficou satisfeito com os 

dados obtidos? 

D. Após a obtenção dos documentos pela LAI, você soube extrair 

estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

E. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, 

interpretar)? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

F. Entre os processos de extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

A. Você poderia me destacar os pontos positivos e negativos da 

LAI, para o meio jornalístico? 

B. Você acha que o tempo de liberação dos dados atrapalha na 

produção jornalística? Como você lida com as questões 

burocráticas e de tempo na hora da liberação dos dados? 

C. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere 

produzir matérias investigativas, envolvendo os órgãos 

públicos?  
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ROTEIRO PARA 

QUEM 

RESPONDEU 

“NÃO” NA 

QUESTÃO N.º 4 

A. Por que você nunca utilizou a LAI? Nunca sentiu necessidade, 

não soube como utilizar ou foi outra razão? 

B. Você acha que a LAI não é clara ou fácil suficiente para o 

jornalista? 

C. Você acha que o tempo ou burocracia da LAI foi uma razão que 

levou você a não utilizá-la? 

D. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere 

produzir matérias investigativas, envolvendo os órgãos 

públicos?  

PERGUNTAS 

PARA TODOS 

5. Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não 

exigiram solicitação via LAI)? 

ROTEIRO PARA 

QUEM 

RESPONDEU 

“SIM” NA 

QUESTÃO N.º 5 

A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e 

páginas oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos 

abertos? Você sempre sabe onde encontra-los? 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe 

extrair estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou 

ferramenta? 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, 

interpretar)? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, 

você se depara com alguma dificuldade? Quais? 

ROTEIRO PARA 

QUEM 

RESPONDEU 

“NÃO” NA 

QUESTÃO N.º 5 

A. Por que você não costuma utilizar dados públicos abertos? 

B. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e 

páginas oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

C. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos 

abertos? Você sempre sabe onde encontra-los? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM JORNALISTA 1 

 

Entrevista realizada dia 19 de setembro de 2017, JORNALISTA 1,  do Jornalismo 

Impresso. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Política, agora é Política. 

Pergunta Extras:  Sempre trabalhou com a Política?  

Jornalista – eu, agora no **** (veículo onde o profissional trabalha) eu tô em 

Política, eu trabalhei uma época no Jornal **** (veículo onde o profissional 

trabalhou), onde eu comecei fazendo Geral, Política, depois eu fiquei só um tempo 

fazendo política, depois fiquei um tempo como Editor. Aí eu fazia reportagens assim, 

mas não, mais no dia a dia assim, trabalhava na redação mesmo, no geral, em todas 

as editorias. Eu tô no **** (veículo onde o profissional trabalha) agora, desde março, 

bastante com a Política assim, predominantemente. 

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – Não assim... Aqui, o pessoal já os nossos chefes discutem as pautas, 

né. A gente conversa, cada editoria faz uma reunião, por semana assim, para ver os 

assuntos da semana, né. Ah, tem as reuniões de pautas dos editores, onde eles 

veem enfim, sugerem, conversam com as nossas chefias diretas. Ah isso acaba 

indo, vão para a reunião de pauta, essas sugestões e de várias formas, mas a gente 

já vem tem uma pauta definida, né, e a partir daí a gente vê que estratégia vai usar, 

né. Que tipo de notícia a gente está fazendo, algumas são mais reportagem mesmo, 

mais aprofunda, outras são matérias mais diárias, né, mais factuais ou do dia a dia 

assim. A gente procura fazer uma reportagem especial por semana, né, 

principalmente nas edições de sábado e domingo, bem trabalhadas. E também para 

outros dias, mas me refiro à edição de final de semana, é uma tendência essa, o 

jornal é denso, é maior facilita mais esse tipo de veículo. Então vai depender muito 

do tipo da pauta que a gente vai ter, para tratar a estratégia de produção daquela 

pauta. 

 

3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 
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Jornalista – Sim. A lei de informação, não estou lembrado o ano em que ela entrou 

em vigor, né... em 2012. Eu fiz uma matéria até recente sobre isso. Por isso, me 

confundo um pouco. Mas obviamente eu já conhecia, o básico dela, o fundamental, 

mas sempre a gente está aprendendo, sobre inclusive como, uma coisa é legislação, 

não mudou, pouca coisa. É... tem ainda prazos, que ainda não foram cumpridos de 

adaptação da lei que eu estava vendo isso aí. Dei uma vasculhada no conteúdo em 

geral da Lei de Informação, tem coisas que ainda não foram colocadas em prática, 

né, apesar dos cinco anos. Basicamente isso aí, né. O que eu precisar conhecer 

mais sobre a legislação, eu vou ter que estar toda hora me informando, como eu 

faço, encaminho um pedido de informação, para uma ouvidoria. Que tipo de direto 

eu tenho, por exemplo, a essa informação, os prazos. Não é como a gente imagina, 

muitas vezes assim, que é na hora que tu vais conseguir alguma coisa. Eu lembro 

assim, quando eu comecei a trabalhar, antes da Lei de Acesso á Informação, tu 

queria saber as diárias da Câmara de Vereadores. Diárias, quanto os Vereadores 

gastaram em diárias, enfim. Tinha que pegar e fazer um requerimento, contar com a 

boa vontade do órgão para te dar a informação, e muitas vezes você tinha que 

requer isso via Ministério Público. Ministério Público. Então, eu nunca tive assim, 

não me lembro de alguma vez ter, terem sido negado dados para as minhas 

reportagens. Não lembro. Mas eu me lembro que enfrentei essa burocracia. Então 

isso hoje é um avanço que a legislação trouxe, a Lei de Acesso á Informação trouxe 

essa facilidade e a partir do momento em que o mínimo de dados estão disponíveis 

nos portais. Nem todos obviamente, cumprem a LAI da forma que deveriam. Há 

formas de burlar a legislação. Eu fiz uma reportagem esse ano exatamente sobre 

isso, como tu acessar esses dados. E eu apanhei de monte assim, para fazer, pois 

tinha coisas nem quem trabalha com isso, os próprios órgãos públicos tem muita 

noção, não conhecem profundamente, nem a legislação. Isso aí é como eu digo, tem 

que estar sempre dando uma aperfeiçoada. Então, que situações, que cenários, tu 

te deparas. Os municípios menores, eles praticamente não cumprem a legislação, tu 

entra, os portais são desatualizados, tu não sabe quanto foi gasto de diárias, tu não 

sabe onde estão os projetos de lei. Eu tive que pedir isso por telefone, essas 

informações para fazer uma das reportagens que eu fiz. Uma foi sobre essa questão 

da transparência mesmo, outra foi sobre diárias, que eu acabei entrando nos portais, 

e não achava essas informações. É, uma outra coisa que acontece, cidades maiores 

fazem isso, a maneira em que os dados estão dispostos ali, estão dentro de um 
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labirinto, de uma caixa preta assim que para ti descobrir tu vai ter que fornecer uma 

série de informações, enfim a informação está escondida em algum lugar, onde tu 

não acha. Ela tá ali, e quando ela tá ali, ela tá muitas vezes ela tá de uma forma 

maquiada assim, que para você não encontrar mesmo, tu não encontra. Além da 

dificuldade com a linguagem técnica. Pra ti entender, por exemplo, questões 

orçamentárias, de gastos numa prefeitura, por exemplo, tu vai ter de conhecer uma 

serie de coisas ali, de termos. Aí até tu achar essa informação. Então é muito difícil 

assim. Ah, uma orientação do Tribunal, para aí... da AGU – Auditoria Geral da União 

e do Tribunal de Contas da União, pra quê, câmaras, prefeituras, outros órgão aí, 

torne isso mais transparente, ou seja, traduzam esses dados, coloquem eles de uma 

maneira que o cidadão possa encontrar. Se a gente que trabalha com isso, jornalista 

vai fazer uma reportagem tem essa dificuldade. Promotores já me admitiram essa 

dificuldade em encontrar uma informação, eles que investigam. É... Cientistas 

políticos também falam a mesma coisa, dessa dificuldade, desses dados estarem, 

em vários locais, estão em locais de difícil acesso dentro dos portais. Então, esse é 

o desafio. 

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Não. Não, pedido não tô lembrado. Material que eu precisei, que eu 

dispus, foi material que está nos portais. Não precisei oficializar, fazendo oficio ou 

algum pedido. 

 

A. Por que você nunca utilizou a LAI? Nunca sentiu necessidade, não soube 

como utilizar ou foi outra razão? 

Jornalista – A razão é outra.  

Por exemplo, a Universidade aqui, que tá investigando a questão dos arquivos na 

época do regime militar, talvez tu tenhas, seja o caso, que tu tenhas que pedir pro 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, mas eles vão dispor dessas informações. E, 

esse é um assunto que não está resolvido ainda, que é a abertura dos arquivos da 

época do regime militar. Essa polêmica ainda não foi resolvida ainda, não tem 

arquivo aberto da maneira que se pretendia. Então o que se poderia fazer, numa 

situação dessas, pedir um tipo de informação. Não tem assim. Eu lembro que eu 

pedi um, mas foi antes da Lei de Informação, que era uns documentos, exatamente 
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de uma pessoa, que foi que houve uma sindicância contra ela na prefeitura na época 

e ela alega perseguição politica, e ela foi demitida. Mas esses documentos eu 

consegui, via pedido comum, não existia a LAI, foi bem antes, eu acho que em 2008. 

 

B. Você acha que a LAI não é clara ou fácil suficiente para o jornalista? 

Jornalista – A legislação em si, a lei em si, ela me parece clara assim a respeito 

daquilo que ela te dá os passos para ti conseguir, e prazos que tu tens para 

conseguir uma informação, um documento de um órgão público, ela estabelece isso 

aí. Mas isso aí é questão de prazo eu não lembro de cabeça, mas como eu sei onde 

procurar e ir lá olhar eu vou achar essas informações. Por que não, digamos assim, 

todo mundo está conhecendo um pouco disso aí, sabe, mesmo. Toda a imprensa 

nacional, falando em imprensa mesmo, de veículo impresso, tá, vamos colocar 

alguns sites. A Veja, por exemplo, recorreu poucas vezes, e eu leio A Veja por 

exemplo. Até porque ela se baseia em entrevistas, algum que outro documento. É 

uma coisa, é uma ferramenta nova que todo mundo está conhecendo, todo mundo 

está conhecendo. Agora, se deve ser utilizada mais, é obviamente que deve e vai 

possivelmente, né. Possivelmente, a gente vá utilizar mais esse instrumento de 

busca aí que tem informações.  

 

C. Você acha que o tempo ou burocracia da LAI foi uma razão que levou você a 

não utilizá-la? 

Jornalista – Não, não é, a lei, é claro até se, até ela entrar em vigor. Para pequenos 

munícipios houve uma, como dizer assim, um prazo um pouco maior, né e isso não 

é cumprido. É a questão de adaptação mesmo, em cinco anos, tá, nós não temos 

uma tradição, ainda dá, mais que tradição, a nossa democracia é nova, trinta e 

poucos anos, é uma democracia nova, pra ti saber operar todos esses instrumentos 

que tem a disposição. E não estou dizendo brasileiro, advogado não conhecem essa 

constituição no seu todo. Ele por isso, ele é um incompetente, ou ele não está sabe. 

Não, é que as pessoas, vão se especializando, né. Enfim, são coisas de tempo, tem 

cinco anos, quando tu começa, não saiu todo mundo. Todo mundo já fez matéria em 

Santa Maria sobre se os portais da transparência estavam sendo, funcionando. Dois, 

três anos atrás, os jornais que existiam na época fizeram essas matérias, né. E foi o 

mesmo tempo que todo mundo fez. Eu olhei até esse tempo, a Folha de São Paulo 

fez matérias sobre isso o ano passado, ah... eu acho quando fez cinco anos, eu vi 
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matérias, o Terra fez, olhei algumas matérias assim e vi que eles tinham feito, para ti 

ver só, em algumas desses aí, eu fiz busca, eu achei matérias do ano em que ela 

surgiu, que ela entrava em vigor, no um ano de aniversário e no quinto ano, o ano 

que vem talvez não façam, porque existe essa mania de trabalhar com número 

redondo, entendeu. Há é cinco, dez, quinze... 

 

D. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Pode. Desde que tu, ela é, vamos dizer assim, ela contem informações 

que precisam ser checadas depois. Já aconteceu, a gente tem que conferir, com a 

fonte, tem dados que são absurdos, né, que aparecem, por exemplo, eu pego os 

portais como um todo, da transparência, pega ali, tá o prefeito, tá o vice novo, e tem 

um secretário que saiu a três meses e ele está ali, então não há um, o que tô 

dizendo assim se tu for pegar um projeto de lei nas Câmaras de Vereadores de toda 

a região central aqui, e não é só projeto de lei, tô falando o mais comum que deveria 

tá atualizando ali notícia, tem site com notícia do ano passado, de 2016, de uma ano 

atrás. Então assim, ela vai ser uma ferramenta para ajudar na investigação a partir 

do momento em que ela te facilita, tu perde menos tempo de tá pedindo o dado, ou 

tu ter que tá descobrindo, que é inferno, e o hoje a gente tem muito mais 

informações do que a gente tinha a trinta, quarenta, sessenta anos atrás. Vinte anos 

atrás era muito diferente, até porque a internet te permite, que tu tenha uma 

infinidade, ela não tem limites pra ti, pra ti colocar informações. Ao passo que antes 

não, tu tinha que escrever a maquina de escrever e não sei o quê, tu tinha um 

numero menor de volume de documentos, eles tinham essa presença física de um 

processo, né. Um processo mesmo hoje judicial, vai passar, vai sair do papel e vai 

ser só eletrônico, como é que tu vai encontrar essas informações, entendeu, era 

mais fácil antigamente, obviamente. Ela facilita, desde que tu cheque essas 

informações, vá atrás de outras fontes. 

 

5.    Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram 

solicitação via LAI)? 

Jornalista – Sim. 
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A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e páginas oficiais 

dos órgãos públicos? Por quê? 

Jornalista – Sim, a gente acompanha porque todo o dia a gente... Os sites de, pelo 

menos a parte de notícia tu tem que acompanhar. A gente não tem como, né é 

humanamente impossível, a gente monitorar... A gente monitora entendeu, agora 

não tem como estar todo o dia, não é também a prioridade digamos assim, a gente 

tem outras coisas pra correr atrás, pra tá todo o dia olhando o que, que tem no site 

do MP, o que entrou de novo. Há não ser notícia, notícia a gente monitora. 

 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos abertos? Você 

sempre sabe onde encontra-los? 

Jornalista – Não, é o que eu disse no inicio ali, há labirintos, há muitos dados 

escondidos. Não, não, a transparência não, não existe assim, por que existe uma lei 

que exige isso seja colocado em pratica, não. Vai depender da cidade, do gestor, de 

quem tá administrando uma Câmara de Vereadores, tô dizendo bem concretos para 

situar a nossa realidade inclusive, quem é que tá na Prefeitura depende muito, se a 

pessoa quer ser transparente ou não, vai depender disso aí, vai depender de uma 

série de coisas, até de ter pessoa habilitado pra isso, inclusive.  

 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe extrair estes 

dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Não, a gente sabe, por exemplo, como a gente faz política local, aqui, o 

que eu quero dizer local, quais são as nossas prioridades, Câmaras de Vereadores, 

Prefeituras, Ministério Público, nesse a gente sabe onde, com mais facilidade onde 

estão. Mas a Câmara de Vereadores de Santa Maria tem um site razoavelmente 

transparente, ele cumpre de certa forma assim com a legislação, né. É um site 

atualizado, mas todo o dia você tem que tá olhando, tu tem algumas coisas que 

ainda poderiam ser melhoradas, ser facilitadas pra encontrar, mais ou menos um 

domínio. Por exemplo, faz seis meses que eu tô, fuço diariamente, vou usar bem 

essa palavra, “fuçar” mesmo, diariamente eu tô olhando o site da Câmara por que, e 

muitas vezes o cara se perde sabe, não lembra por que é muita informação, é muita 

informação. O da Universidade é mais complicado, né, mas quanto mais tu sobre, e 

isso não sou eu que digo, os cientistas sociais que eu entrevistei, quanto mais tu 

sobre a transparência tende a ser maior, né, quanto. O cara não tá, como é que foi a 
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explicação que me deram assim, o município onde é menor ele se protege muito 

mais da, procura se expor muito menos, quanto menos se expor, procura esconder 

mais, quanto mais pra cima é muito difuso para ti entrar no site do Tribunal de 

Contas lá, o site do Governo Federal, do Ministério da Educação, tem uma infinidade 

de coisas pra ti olhar, então nem precisa se esconder muito. 

 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: classificar, 

organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma utilizar 

alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – É convencional né, não tem assim. 

 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

Jornalista – É aquilo que eu te disse no inicio ali também. Até tu encontrar os 

dados, tu vai ter que percorrer uma caminho, tu vai ter que descobrir ali, como a 

gente não tá toda dia lidando com o mesmo órgão, não é assim, se a gente fizesse 

matéria todos os dias sobre a Câmara de Vereadores, bom, aí a gente aí ter essas 

sistemáticas até de, já sabia. Por exemplo, uma semana depois que a gente fez a 

reportagem essa sobre as diárias, que não tinha a ver diretamente com a 

transparência, mas especifico com o gasto de diárias, as Câmaras que não tinham 

começaram a colocar algumas informações, não sobre diárias necessariamente, 

mas sobre projetos de lei colocar, como é que eu vou te dizer, muda, por exemplo, 

tem prefeituras quando elas mudam de gestão, eles contratam administrador novo 

pro site, vai ter um novo provedor, vai ter outra pessoa que vai fazer esse trabalho, 

eles contratam outra da empresa, muda completamente. Há não era assim e fica 

desse jeito, então essa é a dificuldade da extração, que agente não está todo o dia 

assim, e eles não vão continuar sempre com o mesmo padrão, não é uma coisa fixa 

assim, os sites vão mudando, vão melhorando ou talvez piorando, vai depender. É 

como eu te disse, há essa cobrança muito mais do que da sociedade, de alguns 

órgãos especifico de auditagem pra que essa lei seja efetivada na prática, muito 

mais nessa questão portais de transparências mesmo. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM JORNALISTA 2 

 

Entrevista realizada dia 19 de setembro de 2017, JORNALISTA 2,  do Jornalismo 
Impresso. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Economia e Agronegócio. 

 

Pergunta Extra:  Já trabalhou com alguma outra?  

Jornalista – Eu comecei a trabalhar com Geral/Polícia, depois eu fui para 

Economia. Depois... Trabalhei com Política uma época também. E depois trabalhei 

com esporte. Fiquei um tempo fora do Jornalismo, trabalhando com Assessoria de 

Imprensa, e aí agora, junho, três meses atrás eu voltei ao Jornalismo diário, focado 

no Agronegócio e na Economia. 

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – Não assim tu, a gente tenta fazer as reportagens de um modo que ela 

vá fazer a diferença do nosso consumidor, do nosso leitor no caso, independente da 

classe social dele. A gente tenta fazer com que ele entenda, por exemplo, falar que 

a cotação do trigo subiu, por exemplo, ou a saca de trigo subiu tantos por cento, de 

que maneira talvez, ‘o tiozinho lá da vila vai entender’, a gente busca, então, vamos 

falar no preço do pão que deve subir, a gente sempre tenta fazer uma relação assim. 

Eu particularmente, é tem muita coisa que influencia. Eu particularmente busco fazer 

um texto mais rebuscado nesta parte, às vezes a questão do espaço acaba não 

permitindo, né. Mas geralmente começa com uma sugestão de pauta, a gente 

sempre fica de olho, em tudo em que está acontecendo, né. Tem que consumir 

muita informação, rádio, internet. A economia por mais que não pareça, tem muit 

coisa de factual, que a gente tem que, pode mudar nossa rotina, a nossa do jornal 

que eu digo, aí temos que ficar de olho. Presta a tenção nesses fatores que podem 

na vida da comunidade e acaba levando para o jornal, geralmente a gente faz de um 

encontro semanal, uma reunião de pauta da editoria Política e Economia, que somos 

muito próximo aí, e a gente acaba definindo para a semana, né. A gente sempre traz 

sugestões, pela questão de... eu encaro como um desafio meu de não ficar só 
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aguardando o factual ou as questões que o Editor traz, ou  o próprio leitor, a gente 

sempre tem, eu  sempre tento trazendo sugestões, novidades, que possam 

acrescentar pro jornal e pro leitor consequentemente. Ah... trabalho a partir dessa 

forma, aí a gente senta e discute o planejamento da semana, claro que ele é muito 

ociloso, por que as vezes muda, a gente planeja uma reportagem sobre  

determinado tema e ela acaba não vingando, por que uma serie de fatores, mas, 

talvez não naquele momento, né. Por exemplo, a gente planeja uma matéria sobre a 

abertura da colheita da soja, por exemplo, e aqui na região ainda não começou, que 

também é noticia, mas que acaba segurando uma reportagem mais detalhada, é 

mias ou menos dessa forma, que a gente trabalha. 

 

3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 

Jornalista – Não, eu conheço muito superficialmente, assim na verdade. Como eu 

sou novo no mercado de trabalho, a Lei entrou em vigor, mais ou menos quando eu 

comecei o meu lado profissional, eu entrei no jornalismo mesmo em 2010 assim, 

que eu comecei a trabalhar, dois anos antes da Lei. Conheço superficialmente, que 

ela obriga, né, órgãos e entidades públicas, que forneçam informações, que sejam 

de interesse público, informações, dados, números, etc.  

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Não, nunca foi necessário sabe. Eu particularmente sempre tive um 

bom relacionamento com as entidades e com os órgãos públicos e com as pessoas 

servidores que trabalham. Então, geralmente, quando a gente precisa de algum 

dado eles são super solícitos, assim em nos enviar. A questão da, a gente sempre 

busca nas ferramentas, nos meios de comunicação deles, nos canais de 

comunicação deles, site, e-mail, informativos e tal. Quando a gente não encontra, 

mesmo que acabe encontrando, a gente procura ter uma certificação, de 

atualização, se aqueles dados são verídicos. Geralmente são, uns acabam deixando 

um pouco desatualizado, mas isso sempre é sanado, ou por telefone ou via e-mail. 

Bem tranquilo. 

 

A. Por que você nunca utilizou a LAI? Nunca sentiu necessidade, não 

soube como utilizar ou foi outra razão? 
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Jornalista – É na verdade nunca teve a necessidade assim, por que a gente sempre 

foi bem atendido. Todas as vezes que eu precisei. Ontem por exemplo, eu estava 

fazendo uma reportagem sobre, sobre dados da Prefeitura né, de transporte de 

passageiros, né, e agora, foi umas das exigências que a Prefeitura impôs assim, que 

a ATU informe o número de passageiros que estão sendo transportados. E foi bem 

tranquilo assim, eu entrei no site, tem uma aba, no site da instituição, que permite os 

dados. Até tem uma coisa que vale ressaltar, como Mauro mesmo disse, as vezes, 

tipo esse dado, que tipo não traria nenhum prejuízo, por exemplo é um dado bem 

fácil de se encontrar, mas claro, se tu precisar de algo mais detalhado, um 

orçamento de um projeto tal e coisa, tipo tu vai, é um caminho mais difícil de se 

chegar, sempre precisa do auxilio de alguém do órgão, tipo de uma Assessoria de 

Imprensa de alguma coisa, mas tá lá em tal lugar, realmente uma pessoa que é 

leiga, que não jornalista, ou que for procurar lá talvez não vai encontrar. 

 

B. Você acha que a LAI não é clara ou fácil suficiente para o jornalista? 

Jornalista – Não, a Lei em si, eu acredito que seja. A questão da transparência é 

bem isso, de fato como todos os órgãos são obrigados a mostrar, eles divulgam com 

uma certa cautela em relação a números principalmente. Por... não sei te dizer o por 

quê, talvez não com tanto detalhes, acabam cumprindo a Lei, mas não, nem sempre 

com uma total transparência, sabe, se tu precisar, por exemplo de dados de, nem 

sei... Eu fiz uma reportagem um tempo atrás, sobre número de invasões, na cidade. 

Tipo, ocupação de terrenos, em áreas e assim, são dados que eles têm, mas, que 

não, que acabam não divulgam de forma explícita ou deixando transparente, por que 

talvez acaba não sendo prejudicando o município de certa forma, como por exemplo, 

falta habitação, entendeu. Não querem deixar claro exatamente o que está 

acontecendo para talvez não sofrer algum tipo de prejuízo, mas assim é bem, eu 

acho que de certa forma ela atende bem a demanda, as necessidades. 

 

C. Você acha que o tempo ou burocracia da LAI foi uma razão que levou você a 

não utilizá-la? 

Jornalista – Não na verdade é por que eu nunca precisei. Você diz o tempo de 

tramitação? Não, acho que não. A gente sempre, eu particularmente, assim, nunca 

tive empecilho. 
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D. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Eu acho que sim, depende do tom sabe, por que. A questão matéria 

investigativa, as vezes, ela pode cutucar numa ferida assim, de algum órgão e se 

por exemplo, o certo dado não está transparente e você for solicitar ele para fim de 

noticia, reportagem, daqui a pouco aquele dado pode vir mascarado, o que acontece 

é, o que acaba na verdade, fazendo que o papel do jornalista seja ainda maior na 

hora de certificar a informação, né, que é aquilo de tu não acreditar na primeira 

resposta sabe, eu acho que ela facilita sim, na questão de matéria investigativa 

também, só que daí vai o respaldo por parte do jornalista mesmo, do repórter então 

de ter essa ter certeza, essa garantia daqui apouco essa mesma, uma segunda 

fonte dentro do mesmo órgão que tu está carecendo desse dado, dessa informação. 

Isso a gente tem exemplos assim, às vezes de, por exemplo, solicitar uma 

informação para um secretário e é uma coisa, e solicitar para outro secretário e ser 

uma informação completamente diferente, sendo que é do mesmo órgão, da mesma 

pasta, por exemplo, ou secretário e um vice, e adjunto, por exemplo, ou até de 

entidades assim, um presidente e um vice, que a gente vá buscar as vezes acaba se 

tornando informações difusas. Por isso, que eu acho muito valido identificar essa 

parte, da clareza da informação. 

 

5.    Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram 

solicitação via LAI)? 

Jornalista – Sim. Sim a gente sempre usa, mas sempre com essa certificação, né. 

Sempre usa. Claro, a gente sempre busca aquilo que for de interesse, e também 

aquilo que for que for atualizado, não adianta eu trazer, por exemplo, dizer que o 

orçamento do município de Santa Maria foi tantos milhões lá em 2015, por exemplo, 

ou 2014, 2016, não interessam. Por que às vezes é a informação que está 

transparente ali pra ti. Na verdade, sempre utiliza sim, com essa garantia da 

atualização, sabe. E, claro, com checagem de mais de uma fonte dentro do órgão, 

né. 

 

A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e páginas 

oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

Jornalista – Na verdade assim. Eu particularmente muito pouco, tá. O que a gente 



70 

 

acompanha são coisas que, por exemplo. A UNIFRA, né, a instituição divulga 

sempre o Índice do Custo de Vida de Santa Maria, às vezes a gente acha que não 

tem a ver, que é um dado muito econômico, e não sei o que. Mas é a partir dali que 

a gente traz matérias, reportagens falando, tipo... às vezes o consumir sentiu que 

está pagando mais caro pela carne, ou pelo feijão, mas ele não sabe da onde, tipo 

isso acaba nos abastecendo [...] O site da Unifra é uma que a gente acompanha, 

tem outros sites assim que geralmente, tipo IGP-M, Dólar, as vezes quando dá uma 

alta ou uma queda muito grande, tipo o agronegócio, por exemplo, que é uma coisa 

assim, que a gente sempre acompanha, pesa no produtor, o produtor está sempre 

preocupado com o preço, cotações... de soja, arroz, carne bovina, grãos, sementes, 

isso aí também acaba pesando, então a gente faz um monitoramento, assim. Eu até 

nem tanto por que a gente acaba sendo atropelado assim pelas coisas do dia a dia, 

até por que a gente tem essa, como eu falei tem esse planejamento da semana, 

mas a gente sempre fica de olho, daqui a pouco variou muito o preço da soja a 

gente para o que está fazendo e “vamo” ver o porquê está acontecendo, sabe. E, as 

informações, claro, que são questões diferentes, a cotação da soja vem de outra 

fonte de dados, fonte de informação que não é um portal público, né. Mas, tipo, esse 

tipo de informação a gente acompanha sempre. 

 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos abertos? Você 

sempre sabe onde encontra-los? 

Jornalista – É... depende do que a gente está procurando, muitas vezes, é esse 

labirinto, que a gente acaba... Eu particularmente faço quando eu tô atrás de uma 

informação, eu ‘futrico’ em tudo assim, tipo até achar, às vezes a gente acaba não 

achando. Talvez, por está dificuldade de tá bem escondido mesmo, ou não sei, eu 

sou um pouco ansioso talvez, eu procuro, uma vez, duas vezes, acabo já entrando 

em contato por telefone, ou alguma outra solicitação que acaba facilitando a vida, 

até por que o nosso tempo é muito curto, a gente tem que buscar outros meios. 

 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe extrair 

estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Não, eu particularmente sempre, costumo fazer assim, tipos 

comparativos, por exemplo, ah, sei lá... a Petrobras anunciou que aumentou a 

gasolina, lá na refinaria, por exemplo, vai influenciar aqui no bolso do consumidor, aí 
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tipo, aumentou tanto por cento, o que que a gente faz para deixar isso mais 

detalhado, geralmente a gente acaba entendendo, se não entende a gente busca 

alguma ajuda de um economista, alguém que seja especialista na área. Mas 

geralmente acaba tentando traduzir pra linguagem mais fácil possível, mais clara 

possível, de que jeito, por exemplo, antes eu abastecia o meu carro com 50,00 reais 

eu conseguia tantos litros, agora com 50,00 reais, depois do aumento, o percentual 

vai cair, tento fazer esse comparativo na hora de extrair por que fica mais fácil de 

assimilar, outra coisa que também a gente tenta usar o maior e o menor índice, por 

exemplo, usar essa variação para captar a informação para que o leitor possa captar 

a informação. Na questão de dados, de interpretar os dados, basicamente, eu 

sempre, a gente sempre nós mesmos do jornal. Quando a gente vê que é um dado 

muito técnico mesmo, até as vezes dados, informações jurídicas mesmo assim, 

termos muito do direito assim, a gente acaba buscando ajuda, mas assim é bem 

raras as vezes, que isso aconteceu.  

 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Não.. não é bem costumeiro. Geralmente isso, busco pelo dado mais 

expressivo, que o consumidor entenda, sabe. Que realmente vá fazer, que vá 

chamar atenção dele na hora de ler a reportagem, por exemplo, esses dias, esses 

tempos no Índice de Custo de Vida, um dos itens que mais puxou a cesta básica pra 

cima foi o creme de maquiagem, sabe, a gente fica pensando o que isso tem a ver 

sabe, mas daí analisando em um contexto todo, tipo, acaba pesando na vida de 

quem frequenta salão de beleza, da pessoa que trabalha com  o produto e aí isso, a 

partir desse pequeno item, que as vezes a gente não dá bola, a gente acaba 

montando uma cerco, uma reportagem maior e informando pro leitor de que maneira 

aquilo ali pode influenciar na vida dele sabe. Tanto que a gente entrevistou 

maquiadores e tal para tentar ficar mais próximo possível.  

 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

Jornalista – Eu, eu particularmente eu acho que na parte de extrair os dados, por 

que por mim eu divulgo tudo, por que daqui a pouco eu vou deixar de fora um dado 
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ali que não tem muito a ver, mas que faz a diferença pra alguém. Mas, a gente 

sempre tenta ir pelo que seja mais comum a todos, que possa atingir o maior 

número de pessoas. Ah... a dificuldade talvez nessa parte de selecionar, assim. Mas 

na parte de extrair eu acho que não. [já está mais acostumado] já está mais 

acostumado, mesmo com o processo, até por que nas primeiras reportagens assim, 

talvez a gente ficava meio na duvida, e aí depois com o andar da carruagem a gente 

acabou entendendo assim, o que, que é mais fácil, o que realmente vale para o 

leitor. (18:48) 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM JORNALISTA 3 

 

Entrevista realizada dia 21 de setembro de 2017, JORNALISTA 3,  do Jornalismo 
Impresso. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Geral. Eu já trabalhei na editoria de Cultura, passei alguns meses na de 

Política, online. Na verdade, eu já trabalhei em todas, menos Economia. Eu centrei 

meu trabalho faz cerca de três anos e meio que eu trabalho no mercado, tá. 

Predominantemente 60% desse tempo eu trabalhei na editoria de Geral, 20% na 

Cultura e um pouco no Online e na Política também, na fase das eleições, cobertura 

eleitoral eu fiz. 

Pergunta Extra: Dessa de 2016? Sim, e a do Governo do Estado também, só que a 

gente não dá tanto foco com a local. 

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – Olha eu procuro assim. Depende do norte da matéria, se eu for fazer 

uma matéria, a Geral ela tem uma pluralidade de matérias muito grande, agora até 

dividimos e setorizamos Educação, Saúde e as Gerais-gerias, o Geral da geral. Que 

entra assistência entra trânsito, dependendo do homicídio seria, agora a gente não 

chama mais de Polícia, a gente chama de Segurança, mas as vezes a geral acaba 

cobrindo. O que, que eu opto critério meu, não é obrigação do jornal, eu opto por 

gravar as ligações, por que é muito comum o entrevistado te falar alguma coisa e 

depois ele retirar o que ele disse ou então dizer que você não entendeu direito, 

então eu procuro gravar, não estou te dizendo que eu gravo todas as matérias, mas 

assim, a maioria delas, que envolve Prefeito, representações de algumas entidades 

ou de alguns setores da Segurança, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Federal, Secretários da Prefeitura eu tenho gravado praticamente tudo, tá. Eu faço 

bastante matérias de cunho social, tá, eu acho que predominantemente, eu faço 

matérias de cunho social, mas o que vir. Hoje, por exemplo, estou fazendo trânsito, 

então se eu falar por exemplo, com um instrutor de CFC, que foi o caso de hoje, vou 

te dar um exemplo pontual, eu liguei para ele, para perguntar se ele poderia algumas 

demandas e eu não gravei, ele não vai, por exemplo, não te disse que a pessoa não 
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poderia usar cinto de segurança, é uma questão meio obvia, mas qualquer matéria 

que a mira seja a instituição, eu sempre procuro gravar, tá. Ligações gravadas, eu 

reitero por e-mail, algumas perguntas eu peço que sejam respondidas pelo e-mail 

pelo entrevistado, tá, porque aí fica ali. Com Advogado não há sombra de dúvidas, 

eu falei com um Advogado sobre “se as flores são bonitas ou não”, eu vou gravar, 

Advogado eu gravo sempre, sempre e ainda mando WhatsApp dizendo estou lhe 

mandando um e-mail ok, ele me dá o Ok, faço um print e guardo. Com Advogado eu 

tenho todo o cuidado do mundo. Juízes, Promotores, Defensores públicos não vou 

nem te dizer também, sempre gravo. É muito difícil eu não gravar, ah uma fonte, por 

exemplo, vou fazer uma matéria sobre Semana Farroupilha eu vou ligar para o seu 

Joãozinho e ver o que que ele acha o que é ser Gaúcho?. Eu não vou gravar o que 

o seu Joãozinho fala. Nós temos um telefone que grava, temos uma carência 

tecnológica no jornal. É que não são todos os telefones fixos convencionais que 

gravam, nós temos um celular que grava, ou dois... acho que baixaram o app em 

outro, tá. O celular que grava tá sempre na minha mão ou da Liziane, a gente está 

sempre disputando. Quando possível, o que eu acho ideal é que os nossos telefones 

da mesa deveriam ser obrigatoriamente, ter o dispositivo para gravar, tá. Como não 

grava umas coisas acabam passando, mas se eu sei que o meu entrevistado, que é 

uma entrevista, uma matéria com que eu tenha que botar um posicionamento de 

uma pessoa, principalmente vinculada a uma instituição, seja o poder Público, seja 

uma instituição particular eu gravo e mando WhatsApp e registro por e-mail, e se for 

Advogado é o que eu mais gravo, assim. Eu me preocupo mais com Advogado que 

com o Prefeito. Mas é gravar, mandar e-mail e mando WhatsApp, quando a pessoa 

não tem, eu mando SMS, ainda. 

 

3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 

Jornalista – Essa Lei ela foi, eu não sei se ela é de 2012, mas ela é de 2011, 

começou a tramitar. Eu não tenho profundidade em conhecer a Lei de Acesso à 

Informação. O que eu posso te dizer é que essa Lei, ela não deu mais autonomia a 

atividade jornalística Acho que ela reiterou o papel do Jornalista e do Repórter na 

sociedade, por que antes, antes não existe até hoje uma resistência muito grande, 

principalmente do Poder Público em barrar certas informações, ou passar até certo 

ponto, onde seja do interesse deles. Ah exemplos concretos se me perguntares eu 

tenho muitos, tá. Então assim, o que eu sei é que ela permite em todos os poderes, 
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seja o Executivo, Legislativo, na área da saúde pública, enfim que a gente tenha 

acessos de que sejam de conhecimento público, que esse dados, que essas 

informações sejam tornadas públicas e que o jornalista tem essa liberdade. Claro, 

que dentro da ética profissional a gente, isso já é uma outra seara  de ter acesso a 

essas informações e mais importantes que isso interpretá-las. Que não adianta eu 

entrar no portal de transparência da vida ou conseguir um relatório com 1400 ações 

e eu jogar pro leitor de qualquer jeito, por que ele não vai entender acho que tão 

importante quanto tu ter o acesso a informação é tu saber transmitir essa informação 

de forma clara, isso é essencial, por que senão a gente da uns Ctrl C, Ctrl V em 

Release, em sites e isso não nos interessa, então graficamente, ou com uma 

fotografia, ou explicando, mesmo direitinho tu consegue, pode até colocar tabela dos 

números, mas assim eu acho que tu tem, tu ter acesso a essas informações, tu ter 

acesso a relatórios a processos, bastante a questão de processos judicial é 

complicado tem alguns que correm em segredo de justiça é fundamental para as 

atividades que nos forneçam que não nos privem disso, além dos portais, é só ter 

um pouco de vontade e não ter preguiça. E nos jornalistas irmos buscar, mas eu 

acho que além de tu acessar tu tem que saber transmitir, se não tu passa uma coisa 

burocrática e totalmente torta para o leitor ele não vai entender, então tentar ser 

menos prolixo na maneira de transmitir informação também. Mas voltando fugi um 

pouco, o que eu conheço do acesso a informação é isso, a questão de quando ela 

começou a tramitar, a data de publicação, o que ela nos permite, até a onde ela nos 

permite e quais são os órgãos e instituições devem nos transmitir essas 

informações, por aí. 

 

A PARTIR DESSA PERGUNTA, TIVEMOS QUE GRAVAR NOVAMENTE, DEVIDO 

A PROBLEMAS TÉCNICOS, COM ISSO ALGUMAS RESPOSTAS FORAM MAIS 

OBJETIVAS. ALÉM DO MAIS, COM O PROFISSIONAL AFIRMOU UTILIZAR OS 

DADOS PÚBLICOS ABERTOS, NÃO ACHEI NECESSÁRIO REPETIR ALGUMAS 

PERGUNTAS DO ROTEIRO. 

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Sim. 
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A. Em algum momento, você já se utilizou das informações obtidas com a 

LAI para gerar conteúdo noticioso? 

Jornalista – Sim. 

 

B. Os fornecimentos dos dados pela LAI seguiram as normas da Lei (foram 

integralmente entregues e dentro do prazo)? Ou você percebeu algum tipo de 

problema na liberação? 

Jornalista – Como eu te falei é sempre muito burocrático, muito demorado, os 

prazos que eles estabelecem não são compatíveis com os prazos de uma rotina 

dentro de um jornal, a coisa funciona na pressão ligar para o departamento do setor 

do departamento, né e pressionar as pessoas que nos mandem por e-mail, que nos 

mandem logo, apesar de ter um prazo lá de 48 horas. Para a gente não funciona 

assim, é tudo meio na base da pressão. E o que nos atrapalha um pouquinho é a 

burocracia disso e a maneira que esses dados chegam até nós, que geralmente tu 

tem que reinterpreta-los para devolver para o leitor. Seja esses dados 

reinterpretados em forma de infográficos, de texto, de fotos, de flechinhas que vai e 

que volta, seja no texto. [não sei se gravou essa parte] É tentar humanizar, 

quebrar o texto, colocar intertítulos, não deixar em blocos, não falar de forma prolixa 

com o leitor, né. Tentar trazer pra realidade dele, eu te dei o exemplo dos médicos 

concursados de Santa Maria, por exemplo, se eu te falar 25, isso que é um número 

bonitinho, redondo... Mas se eu falar que 25 por cento dos médicos concursados 

estão em laudo, e não vão atender na Unidade de Saúde, a dona Mariazinha que ‘tá’ 

com problema, eu tenho uma informação, mas se eu falar que 1 a cada 4 médicos, e 

se eu for na porta da Unidade conversar e explicar eu acho que é bem diferente, 

tentar alcançar o leitor, tentar trazer esses números complexos e esses dados pra 

realidade das pessoas, e quando eu falo de Prefeitura, falo de, sei lá, de Câmara de 

Vereadores ainda isso é um pouco mais, é um pouco mais comum, mas se eu for 

falar do Ministério Público e de Justiça, a complexidade das, dos termos, da 

informações e dos números são ainda maiores e aí como é que eu tento sair disso 

eu tento sair com a ajuda de algum colega, matematicamente, vou numa folhinha de 

papel e na caneta, somo, cruzo dados, tento achar alguma outra fonte de pesquisa, 

arrumo outra coisa, o que eu não posso fazer é copiar o número de outra matéria, 

como copiar release, isso jamais, o meu trabalho, falo por mim, não pelos outros, né. 
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E acho que sim, a gente carece de mais tempo, carece de mais informação, carece 

até de um aprofundamento, de um curso de jornalismo de dados, a gente utiliza, 

mas não como deveria e não com uma frequência ideal, por que são mais para 

matérias especiais, matérias do dia a dia fica um pouco mais complicado. 

 

C. Você considerou que os dados fornecidos estavam em um formato de 

fácil compreensão? Você ficou satisfeito com os dados obtidos? 

Jornalista – Eu fico satisfeita em ter os dados, né. Por que isso é questão de 

transparência, mas geralmente eles precisam ser reinterpretados, eu não fico tão 

satisfeita senão eu pegaria de quem me mandou e colocaria na página, geralmente 

eles precisam ser readequados. 

 

D. Após a obtenção dos documentos pela LAI, você soube extrair estes 

dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – É aquilo em que eu te falei antes, né. Falando com o diagramador, 

falando com o editor de economia, que entende bem de conta, é pegando um papel 

e uma caneta e fazendo continha, cada um tem o seu próprio método. Eu vou as 

vezes pelos mais básicos possíveis, que é contar na canetinha mesmo, uso pouco 

excel. 

 

E. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – É aquilo em que eu te falei anteriormente. 

 

F. Entre os processos de extrair e processar os dados, você se depara com 

alguma dificuldade? Quais? ESSA PERGUNTA NÃO FOI REALIZADA, POIS JÁ 

HAVIA SIDO RESPONDIDA EM QUESTÃO ANTERIOR. 

 

A. Você poderia me destacar os pontos positivos e negativos da LAI, para o 

meio jornalístico? 

Jornalista – Reenterrando então, positivos é por que tu tens acesso á instancias 

que tu antes não tinha, ou por que o caminho era muito mais árduo, tu quebra um 
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pouco essa, quase que essa cultura que as pessoas são donas da informação que a 

entidades são donas da informação que as instituições são donas da informação, 

essa resistência da parte deles essa é uma informação nossa, é jornalisticamente é 

inquestionável que ajuda e muito tu mergulha na transparência, tu tem subterfúgios 

para conseguir aquilo e passar para o leitor, das dificuldades são na maneira em que 

nos chega, na complexidade dos números, falta de clareza, no quão rebuscado 

chega, e, que mais. [na questão do tempo, se o tempo atrapalha?] Sempre... 

sempre, o tempo, os prazos deles nunca são compatíveis com os nossos, é o que 

eu te falava de entregar o pão quente... tem que entregar o pão quente, se é uma 

matéria investigativa, uma matéria de fim de semana, tu ainda consegue mais. Só 

que as vezes estorroou uma epidemia, estorroou uma Gripe A, sei lá, e tu precisa de 

hoje pra ontem e aí tu liga para um laboratório e tal, [...] o Estado as pessoas te 

predem 24 horas e tu não tem, é uma questão meio de lógica de mercado e rotina 

de redação de jornal impresso, né. Bom, o site tu também quer dar na hora, quer dar 

antes. E o tempo deles há essa incompatibilidade, infelizmente. E eu entendo que a 

prioridade é a informação mais completa, mais aprofundada, só que tu também 

precisa dar a informação, então tu pode dar ela de primeira mão, de uma maneira, e 

depois se aprofundar. Só se tu dar dois parágrafos no site contando, o leitor 

geralmente não espera até o outro dia para tu detalhar ela, aprofundar, o leitor cai de 

pau em cima de ti dizendo que o jornalista é burro, por que o jornalista, ah só fez 

dois parágrafos, só que eles não sabem o que acontece por atrás. É sempre fazer, o 

quanto mais aprofundado, mais especificado possível, mas a gente esbara na 

função lógica do tempo. 

 

B. Você acha que o tempo de liberação dos dados atrapalha na produção 

jornalística? Como você lida com as questões burocráticas e de tempo na hora 

da liberação dos dados? ESSA PERGUNTA NÃO FOI REALIZADA, POIS JÁ 

HAVIA SIDO RESPONDIDA EM QUESTÃO ANTERIOR. 

 

C. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Completamente. 

 



79 

 

[E a resistência se tu quiseres acrescentar também... A gente tinha uma resistência 

de pessoas, uma resistência de cargos, a gente tinha uma soberba de cargos, eu 

sou o Juiz tal, eu sou o Secretário tal, eu sou o Prefeito tal e com a Lei não existe 

isso. A Lei nos permite que sim, tenhamos informação. Se tu tenta no bom senso, 

né, se tu tenta num acordo de cavalheiros chegar e perguntar isso e eles não 

querem te dar essa informação mesmo com uma LAI que tu sabe que pode ir lá, isso 

derrubou tudo isso, toda essa cultura rançosa que era de barrar informação, de 

querer ser dono de uma determinada informação, eu acho que isso não é só bom 

pro jornalismo, pra atividade jornalística quanto para população. Isso é um ponto 

positivo,  totalmente!]. 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM JORNALISTA 4 

 

Entrevista realizada dia 22 de setembro de 2017, JORNALISTA 4,  do Jornalismo 
Digital. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Política. Nos últimos tempos mais política, por causa do site do **** 

(veículo onde o profissional trabalha), que é um site especializado em Política, e eu 

acabo trabalhando mais nessa área. 

 

1.1 E em algum outro momento você já trabalhou com Geral, Economia, ou 

outra editoria? Sim, quando eu comecei a atuar na área mesmo depois de formado, 

comecei a trabalhar com economia, depois trabalhei muito com agronegócio 

também, agora eu estou mais dedicado a Política mesmo. 

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – Normalmente eu começo com uma pesquisa, com uma grande 

pesquisa, tu pode entender mais ou menos como se fosse uma revisão bibliográfica. 

Eu vou atrás de tudo o que já foi divulgado sobre o tema da minha pesquisa, eu vou 

atrás de informações de matérias passadas, vou a biblioteca ver algum livro que me 

interesse. Aí, depois disso eu começo a montar as minhas entrevistas, e depois eu 

também vou atrás de informações que estão me faltando, que daí sim eu entro na 

questão da Lei de Acesso à Informação, eu faço todo um protocolo e tal de pedido é 

bem tranquilo, isso hoje me dia. 

 

2.1 Então você já teve algum problema com isso?  

Jornalista - Para você ter uma ideia, por exemplo, algo bem simples, eu não me 

lembro quando foi o primeiro ano do Governo Schirmer, mas pra ti ter uma ideia a 

gente não tinha conhecimento de quanto que era o salário do Prefeito de Santa 

Maria. Sabe. A Assessora de Imprensa na época, Vera Jaques não queria dizer, 

simplesmente não queria falar, era uma dificuldade saber quanto o Prefeito ganhava, 

sabe um absurdo, se tu quisesse fazer um levanto, por exemplo, de quantos CCs 

tinham na Prefeitura ou de quanto eles ganhavam, também era impossível.  
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3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 

Jornalista – Sim... sim. 12 mil e pouco, até tinha pego uma cópia, 12 mil e 27. Ela 

basicamente garante o direito a informação de qualquer pessoa, no âmbito do 

serviço público, forças armadas, algumas outras coisas a mais, qualquer pessoa 

pode ter, pode solicitar acesso e esse ente público ele tem que dar o acesso 

imediato, se ele não te der acesso imediato ele pode, ele tem o prazo de 20 dias, 

prorrogáveis por mais 10 para ti dar essa informação. E essa informação ela pode 

vim a partir, por exemplo, de um e-mail ou eles podem te dar ela impressa ou eles 

podem apenas te mostrar ela e tu não pode levar ela pra casa, como se fosse 

alguma informação pessoal. Isso aconteceu comigo, eles me deixaram olhar, eu tive 

acesso ao que eu queria, beleza. Pode acontecer também de eles cobrar um certo 

valor com isso, por que vai que seja uma calhamaço de coisas e eles tenham que 

imprimir e tal, isso pode acontecer. Em geral isso não acontece. Pode ocorrer 

também deles não te dar essa informação, pode ser alguma coisa secreta, ou 

ultrassecreta, não aconteceu comigo, não tive nenhum problema com isso ainda, 

mas isso pode acontecer. Daí teria que reclamar para alguma instancia superior, 

mas também, eu nunca tive problema em Santa Maria, tudo o que eu protocolei eu 

consegui muito rápido, até me impressionei com isso. Basicamente é isso, em 

resumo.  

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Sim! Sim, nos últimos meses assim, pelo menos duas vezes. Protocolei 

oficialmente na Câmara de Vereadores e tive um acesso bem ágil, bem ágil, gostei 

mesmo, foi bem rápido, as informações que eu queria. Até, a minha primeira eu 

posso te mostrar depois, o caminho e tudo, quer ver... [O ENTREVISTADO 

MOSTRA O CAMINHO PARA PROTOCOLAR UM PEDIDO DE INFORMAÇÃO NO 

SITE DA CÂMERA VEREADORES DE SANTA MARIA]. Uma outra coisa que tu 

perguntou da Lei também é importante frisar, qualquer pessoa pode ter acesso, não 

precisa ter uma idade específica, pode ser um estrangeiro também, uma empresa 

também, qualquer pessoa pode solicitar, basta se identificar tá, e aqui tem essa 

identificação, você coloca o seu nome e tal, e aqui tu descreve o que tu quer e 

depois tu envia para eles. [...] Só pra ti entender... essa era uma matéria sobre a 
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questão da fiscalização da Prefeitura em locais de grande aglomeração de pessoas, 

que eles não tem alvarás, essas questões aqui no caso era sobre o Costa da 

Montanha, que eu comecei a pesquisar esse assunto a partir de uma reunião que 

teve na Prefeitura, entre a Comissão Especial de Alvarás e o Vice-Prefeito Sérgio 

Ceccin, eu estava fazendo uma matéria para o site do **** (veículo onde o 

profissional trabalha)  e eu acompanhei eles, e, eles falaram que tinha problemas no 

Costa da Montanha e tinha problemas na Igreja A Missão. Aí o quê, que eu fiz, eu 

entrei no site da Câmara e comecei a pesquisar [até pra ti ver e aprender o 

caminho], eu botei Costa da Montanha aqui oh, e começou a aparecer esses 

pedidos de informação, ou seja, algum Vereador pediu alguma coisa referente a 

isso, tá. Daí eu fui pesquisando um a um deles e cheguei a nessas informações 

aqui, por exemplo, aqui eles fazem o pedido de informação, tá, é só o pedido, tem 

uma descrição do que é pedido e quando a Prefeitura responde, a Prefeitura tem um 

prazo para responder, que é o mesmo prazo desta Lei até, 20 dias, prorrogáveis por 

mais 10, tá aqui, até para ti ver. Tem o pedido de informação o assunto, a data, a 

justificativa o porquê. Ali tem a resposta dos Ofícios. Aí só que tem uma coisa, a 

resposta desse ofício ela não vai para o site, tá. Eu não sei por que, talvez por que é 

muita informação, às vezes é muita informação. Eu tenho um monte de coisa que eu 

queria saber. Aí eles não colocam, só que daí como tu vai ter acesso, através da Lei 

de Acesso á Informação. Aí eu fiz esse protocolo e pedi exatamente o que eu queria, 

tá. Três cópias do que eu queria eles mandaram aqui oh, um código de 

acompanhamento. [No dia 20 a responsável já respondeu, dizendo que o 

material solicitado já estava disponível para a retirada] Neste caso, eu havia 

pedido em PDF, por que eu achei que era mais fácil, que eles já tivessem lá e só 

mandassem o arquivo, por e-mail, ia ser bem simples. Só que daí eles só tinham 

impresso, cara e era um monte de informação, eu tenho até lá em casa, é pilhas e 

pilhas, daí ela achou que fosse melhor me dar impresso, e daí eu fui lá e peguei, até 

perguntei se tinha algum custo, por que eram vários xerox e daí ela disse que não, 

para mim beleza, daí eu usei a informação. Foi bem tranquilo. A outra vez que eu 

comentei contigo, [deixa eu ver se está aqui até]... 

 

Pergunta Extra: “Nota-se que aqui em SM o pessoal tem de certa forma 

cumprido? É Lei, eles tem que cumprir...” 

[Da outra vez que eu fiz o pedido... não sei se tu acompanha o noticiário político 
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de Santa Maria?] Tem aqui uma denuncia na Comissão de Constituição e Justiça 

da Verª  Cida Brizola,  do PP, que eu até fiz uma matéria na época. Ela tava defendo 

o mestrado da Unifra, num sábado, só que durante aquela semana ela tirou um 

atestado médico, aí dali que ela tirou o atestado médico pra estudar, e alguém 

denunciou isso lá na Câmara de Vereadores. Daí a Câmara, o CCJ, lá o Juliano 

Soares que é o relator, começou a investigar e viu que não teria problema, por que 

durava 2 dias só esse atestado médico dela, que teoricamente o atestado médico 

terminava na sexta e ela defendeu o negócio no sábado também, e tinha outra 

confusão no meio. Aí eu queria ter acesso a esse atestado Médico, para ver se a 

data estava correta mesmo, sabe, eles estão me passando a informação, bom eu 

cofio neles, mas eu queria ter a certeza, aí eu fiz o protocolo e pedi, só que, como é 

um atestado médico, é um negocio pessoal e ali tinha especificado o CID, e por 

causa disso eles não poderiam me dar esse papel, mas eles poderiam me mostrar, 

daí eles foram lá e me mostraram, eu vi a data, beleza, show, pra mim tá ok! Assim 

oh, funciona é bem tranquilo. 

[JORNALISTA: não é local para denunciar, pra ti reclamar alguma coisa, é só 

pra ti pedir informação, é só tu especificar exatamente. Tu não pode dar uma 

trabalho para a pessoa, que ela tenha que fazer uma analise, alguma pesquisa 

mais aprofunda, aí tu já não se encaixa na questão da Lei]. 

 

A. Em algum momento, você já se utilizou das informações obtidas com a 

LAI para gerar conteúdo noticioso? 

Jornalista – Sim. Sim, essas duas matérias mais recentes agora, que eu te falei, do 

Costa da Montanha eu utilizei e também para esclarecer essa situação da 

Vereadora Cida Brizola. 

 

B. Os fornecimentos dos dados pela LAI seguiram as normas da Lei (foram 

integralmente entregues e dentro do prazo)? Ou você percebeu algum tipo de 

problema na liberação? 

Jornalista – Não, não percebi nenhum tipo de problema. Foi bem tranquilo, foi bem 

como diz a Lei, o acesso imediato, eles até explicam o prazo, mas foi bem rápido, eu 

não vi problema em relação a isso. [vou abrir um parêntese agora, tá, na segunda 

vez que eu pedi, teve uma coisa que eu não gostei, eu fiz essa da VERª Cida 

Brizola, protocolei lá no sistema, rapidinho. Isso foi numa sexta eu acho, numa 
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quinta, aí como eu estou sempre na Câmara de Vereadores fazendo matérias 

eu fui ali conversar com a Clarissa, que é a responsável pelo setor, “ah tu vi a 

minha solicitação? – Ah, não vi ainda, não abri meu e-mail. Daí ela olhou, ah tá 

aqui, beleza, eu vou ver isso pra ti e vou conseguir. Tudo bem. Aí depois, eu fui 

fazer as minhas matérias e o assessor, chefe de gabinete da Cida, tava meio, 

digamos indignado por que alguém tinha pedido a cópia lá do negócio, sabe. 

Pô, ele já sabia tão rápido assim, eu achei que isso deveria ser um pouco mais 

sigiloso, esses tramites, sabe. Eu me indignei como ele soube tão rápido. Bom 

eu imagino que provavelmente a pessoa responsável lá pelo SIC, a Clarissa, 

deva ter pedido lá para o gabinete dela essa informação. Sei lá, eu não entendo 

como funciona o tramite da Lei antes. Cara, ele soube desse meu pedido, 20 

minutos depois, sabe, muito rápido. Isso eu não gostei, acho que poderia ser 

mais sigiloso assim, mas tudo bem eu não tenho nada que ver, não tem 

problemas] 

 

C. Você considerou que os dados fornecidos estavam em um formato de 

fácil compreensão? Você ficou satisfeito com os dados obtidos? 

Jornalista – Sim. Sim, era exatamente o que eu queria. 

Pergunta Extra: E, normalmente é isso? Sim, sim eles são bem transparentes. 

 

D. Após a obtenção dos documentos pela LAI, você soube extrair estes 

dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Sim.. Sim, esse do Costa da Montanha, por exemplo, era um monte de 

informação. Se tu um dia for solicitar, fazer esse tipo de solicitação, tu vai ver que 

tem muito papel inútil, por que por exemplo, um vereador entra com um pedido de 

informação, é umas três, quatro folhas, sabe. Ele entra com esse pedido e ele vai 

para a Presidência da Casa, e daí da Presidência da Casa é mais um monte de 

folha que vai junto para a Prefeitura, sabe. E vai copiando um monte de folhas 

assim, aí de 100 folhas, umas 20 assim não te interessam, sabe. E aí tu tem que 

saber selecionar exatamente o que tu quer, sabe. É um pouquinho trabalhoso, mas 

é tranquilo. É que se tu entra do nada assim, nesse ramo político é muita burocracia, 

sabe. Daí tu tem que saber, conhecer toda a papelada, para saber exatamente o 

que tu quer. E também ali o pessoal do protocolo, vão te entregar tudo, não só o que 

você quer, mas tudo o que tiver relacionado, daí obviamente o que tu pediu, mas 
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como um todo. Mas é tranquilo.  

Pergunta Extra: Dentro desse horror de documentos que você recebeu sobre o 

Costa da Montanha chegou a ter uma informação, ali que não estava, que foi 

uma novidade pra ti? 

Jornalista – Bah, vários! Vários.. de várias, como é que é o nome, sessão de 

embargos, que a Prefeitura tinha dado pro Costa da Montanha e eu não sabia, fui 

saber tudo ali, sabe. Vários... registros de ocorrências dos fiscais da Prefeitura que 

eu não sabia que estavam ali também, é impressionante. Tinha um monte de coisa, 

um monte de informação, que eu não tinha conhecimento.  

Pergunta Extra: Então além dos dados que você precisava para aquela matéria, 

você conseguiu muito mais informação, que poderia gerar outra... um furo 

vamos dizer a respeito... 

Jornalista – Tinham muito mais informações...mudou completamente a minha 

reportagem. 

 

E. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Deixa eu ver uma coisa... Em relação ao Costa da Montanha, o 

principal que eu descobri, foi as sessões de embargo, sabe. Que era a coisa mais 

importante que tinha ali, por exemplo, eles nas sessões de embargo eles 

determinavam o fechamento do local. Só que mesmo assim, eles continuavam 

abrindo, sabe. É um negócio absurdo, passava por cima de tudo. Isso era o 

principal. Daí o que, que eu fiz, eu classifiquei todas essas sessões de embargo, tá, 

a partir daqui eu vou fazer a minha matéria, aí depois as ocorrências policiais, isso 

vai ser secundário, e assim eu fui indo, o que era principal, o principal crime e depois 

eu ia descendo, sabe foi assim que eu construí a minha matéria. É assim que eu 

faço, eu procuro os principais documentos, o principal crime que está acontecendo, 

o principal absurdo e a partir disso vou montando o meu conteúdo. [mas o foco da 

tua matéria principal então não eram os embargos?] É, sabe que era os 

embargos, mas era a dificuldade e a ineficiência do setor de fiscalização da 

Prefeitura, em fechar esses locais que não tem alvarás, sabe. Que eu tinha 

conhecimento pela minha pesquisa antecipada que eu fiz no site da Câmara, pelas 

aquelas informações que eu te mostrei que a Prefeitura tinha essa dificuldade, em 
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questão de alvarás, em questão de manter o local aberto, mas eu não tinha, eu não 

sabia que tinha um monte de sessão de embargos, sabe e o ocorrência policial, e 

isso eu descobri graças à essa Lei de Acesso à Informação. 

 

F. Entre os processos de extrair e processar os dados, você se depara com 

alguma dificuldade? Quais?  

Jornalista – Sim!! Cara, as vezes que eu fiz solicitação, assim, era um monte de 

material, um monte de informação burocrática que eu não precisava, que daí passa 

de um setor um pedido disso, uma cópia disso, uma cópia daquilo, uma justificativa 

da outra. Tinha um monte de coisa que eu não precisava, um monte de coisa 

repetida e pra ti entender, eu tive que primeiro colocar em uma ordem cronológica, 

sabe, de tudo o que aconteceu, por que era um monte de informação. Foi um 

pouquinho difícil de entender o todo, por que era um monte de material e colocar 

numa ordem lógica, mas depois que eu consegui isso, tudo ficou mais claro, bem 

mais claro. Por que é um monte de dados, basicamente é um jornalismo de dados, 

com um monte de dados e tu saber trabalhar com isso, as vezes é um pouquinho 

complicado. 

 

A. Você poderia me destacar os pontos positivos e negativos da LAI, para o 

meio jornalístico? 

Jornalista – Cara, positivo o próprio nome já diz que é o acesso à informação, é um 

monte de coisa básica que a gente não tinha, como o salário dos servidores, o 

salário do Prefeito de Santa Maria, como tu não sabe o salário do Prefeito, cara? 

Permite tu fazer comparativos, de quanto ganha cada CC. Uma vez eu fiz uma 

matéria bem interessante para o Site do **** (veículo onde o profissional trabalha), 

que eu vou fazer de novo, só que daí eu não usei só, eu usei a Lei de Acesso à 

Informação, só que eu não precisei protocolar nada. O que, que eu fiz, eu peguei a 

lista dos CCs que eles divulgam, e depois eu fui na lista do Tribunal Superior 

Eleitoral e baixei toda a lista dos filiados que tem em Santa Maria, eu fiz um 

comparativo dos CCs com os filiados dos partidos que mais tinham, que mais a 

Prefeitura abriu espaço, aí o PSDB, obvio tava lá na frente, depois tinha o PMDB e 

alguns partidos que não tinham ajudado tanto assim, foram escantilhados, até isso 

tinha uma relação com outras matérias que eu fiz por causa da birra de outros 

partidos, por que, tudo no fundo é um jogo de poder, sabe. E se a Lei de Acesso à 
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Informação te dá infinitas possibilidades, como eu já disse, é algo impressionante, 

impressionante. E outra coisa que eu não cheguei a trabalhar ainda, mas dá pra 

fazer é tu olhar quanto os vereadores estão gastando com gasolina, os gastos com 

Correios, sabe, tem uma monte de coisa que dá para fazer, mais um monte é 

impressionante. Só que uma coisa, dá trabalho, sabe, é bem trabalhoso, é bem 

chatinho e se tu tá trabalhando com esse tipo de informação tu não pode errar, sabe. 

Tu tem que saber exatamente o que tu tá extraindo, tu tem que revisar três, quatro, 

cinco vezes pra não cometer nenhum equivoco, sabe, porque a informação pública e 

de repente se tu errar alguma coisa tu pode acabar prejudicando alguém. Até na LAI 

se tu for pesquisar direitinho, fala da responsabilidade que tu tem com a informação, 

por que por exemplo, tu vai pesquisar no site da Prefeitura, lá tu vai ver quanto 

ganha cada servidor, sabe, mas o que tu vai fazer com aquele dado? Tu vai divulgar 

quanto o servidor ganha? Isso pode ser perigoso... sabe. Tu tem que saber trabalhar 

com isso. 

[PESQUISADORA: Só para finalizar, os pontos positivos seriam esses, mas na 

questão da LAI tem algum negativo?] Negativo?! Eu nunca pensei nem ponto 

negativo da Lei, olha por enquanto não, no momento eu nunca esbarrei em nenhum 

ponto negativo. Tu o que eu solicitei foi bem tranquilo. Até essas coisas do Costa da 

Montanha, não é uma coisa muito boa para o Governo ser divulgada, assim. 

Politicamente, não é bom, mas eu consegui muito rápido, sabe. E outra coisa, se tu 

for pesquisar lá no site da Câmara, eles são obrigados a divulgar o relatório dos 

pedidos de informações, de tudo o que foi solicitado e não foi. Se tu pesquisar tu vai 

encontrar. Eu acho que eu fui pesquisar a última vez, tinha uns oito pedidos assim. E 

todos foram ok, foram dadas as informações. Por enquanto eu não achei nenhum 

ponto negativo, sabe. 

 

B. Você acha que o tempo de liberação dos dados atrapalha na produção 

jornalística? Como você lida com as questões burocráticas e de tempo na hora 

da liberação dos dados? 

Jornalista – Não, não acho, por que se tu faz esse tipo de pedido, sabe que a tua 

matéria não é para a amanhã, tu não tá fazendo uma matéria para ontem, tu tá 

fazendo uma matéria um pouco mais elaborada, que tu vai usar aqueles dados para 

alguma outra coisa. Ou no caso esse da Cida Brizola eu queria confirmar uma 

informação que já havia sido divulgada, sabe. Então não tenho esse problema, por 
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que eles tem que te dar essas informações rápido pela Lei ou se eles não 

conseguirem eles tem prazo X. Mas as vezes que eu pedi foi bem tranquilo. E 

também por que essas informações que eu pedi eu já sabia que estava na “casa”, 

então era mais prático ainda, se tivesse em outro lugar eu ia pedir em outro lugar 

não ia ter problema. 

 

C. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Com certeza. Bah, ela ajuda, é uma ferramenta importantíssima, 

importantíssima. A partir dela se tornou tudo, como que eu posso dizer, mais 

acessível, as informações importantes se tornaram públicas, tu tem como fiscalizar 

melhor os entes públicos é fundamental. 

 

5. Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram 

solicitação via LAI)? 

Jornalista – Já, já fiz, por exemplo, matérias comparando CCs do Pozzobom com 

os CCs do Schirmer, isso tudo tem lá. Deixa eu ver o que mais eu já fiz... eu uso 

direto aquele [...] Deixa eu te dar outro exemplo, os CCs é o que me vem a cabeça. 

Sabe que eu olho aquele site pelo menos uma vez na semana... eu não me lembro 

agora, mas matéria em questão de CCs, eu já fiz muita coisa sobre isso, mais de 

uma. 

 

A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e páginas 

oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

Jornalista – Acompanho. Pra ver se tem alguma novidade que me interesse. Eu te 

falei em CCs agora, CCs a listagem dos Cargos de Confiança da Prefeitura de Santa 

Maria é divulgada a cada três meses, a próxima agora é no início do próximo mês. 

Por que a cada três meses, eu não tenho a menor ideia, eu sei que é assim desde o 

início do ano, eu sei por que eu tenho acompanhado direto. Só eu faço matéria 

sobre isso eu acho. Daí eu fico de olho, seguido, daí eu tô sempre acompanhando. 

Questão também dos, às vezes eu olho dos servidores, quanto que eles estão 

ganhando, por exemplo, eu descobri que o Assessor superior do Prefeito, que são 

dois, que é o Paulo Airton Denardin e Anita Costa Beber, que eram ex-vereadores 

tem status de Secretários, por que o salário é igual, sabe?! Mas eles não têm 
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secretaria... São assessor superior, é um negocio meio estranho, mas daí tu 

descobre o status que eles tem. Isso eu só conseguiria pelo portal da transparência. 

 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos abertos? Você 

sempre sabe onde encontra-los? 

Jornalista – Hoje eu sei, tá. Hoje eu sei. No começo, quando eu comecei a trabalhar 

com isso, nossa era bem complicado, por que eu não sabia o caminho, sabe... 

ninguém me ensinou, faz assim, assim e assim, eu comecei a fuçar bastante. Hoje 

para eu encontrar o que eu quero é muito rápido, sabe, mas muito rápido mesmo. 

No inicio não, era um pouco mais complicado, até se tu começar a trabalhar com 

isso, tu vai achar um pouco estranho, por que é um monte de informação, o site é 

cheio, tu entra neles e ele te dá um monte de caminhos, daí tu tem que saber 

percorrer, procurar com tempo, com calma. Se tu ver uma matéria sobre isso para 

ontem, que nem a gente faz no impresso ou no online, que te pedem uma matéria 

assim, tu vai encontrar um pouco de dificuldades, várias dificuldades é bom ter um 

pouco mais de experiência para trabalhar com isso e tal. Mas depois que tu começa 

a fazer esse tipo de pesquisa, de apuração é bem tranquilo tu pega o jeito. 

 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe extrair 

estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Sim... sim, como eu tinha dito, eu sempre procuro aquilo que tem de 

mais gritante. Uma denuncia muito forte, alguma coisa que eu vejo que tem alguma 

contraversão, alguma coisa nesse sentido, como uma sessão de embargo, um 

registro de ocorrência, que daí tem aquela questão do fator notícia, algo relevante e 

a partir disso pode te dar vários outros caminhos pra ti entender o caso como um 

todo, sabe. 

 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Eu tento montar uma cronologia, para entender o caso como um todo, 

aí depois eu pego pelos aspectos principais, como eu falei uma sessão de embargo 

ou alguma denuncia ou alguma ocorrência policial, ou coisa assim. Eu acho que é 

importante tu conseguir entender o todo da informação e depois tu ir desmembrando 
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o principal, por que a partir disso, tu vai começar a ir montando a tua matéria. 

[PESQUISADORA: eu acho que a diferença entre os dados que você obtém 

pela LAI e os abertos é a profundidade dos dados? Sim, sim, é como que eu 

posso te dizer, tem bem mais informação, tem mais detalhes, só que claro, depende 

do que tu quer, entende?! Tu tem que saber exatamente o que tu quer e saber pedir 

essa informação.] 

 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

Jornalista – Hoje em dia não, hoje em dia não! No começo sim, eu tive bastante, 

quando eu comecei a lidar com isso, comecei a pesquisar, tu entender onde está a 

informação que tu quer, como tu fazer a tua pesquisa, tem alguns macetes no site 

da Prefeitura, sabe, não é só tu botar Jorge Pozzobom que tu vai achar quanto ele 

ganha, sabe. Tem um caminho para isso, mas é tranquilo. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM JORNALISTA 5 

 

Entrevista realizada dia 25 de setembro de 2017, JORNALISTA 5,  do 
TELEJORNALISMO. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Bom, não há, é que a gente não tem exatamente uma editoria 

separada, né. Televisão, interior não tem como, por exemplo, uma redação maior 

em Porto Alegre onde tem a editoria de esporte, onde tem a editoria de variedades, 

editoria de polícia, onde têm os repórteres mais direcionados para isso, inclusive 

editorias fechadas. O esporte, por exemplo, lá tem uma redação separada, a gente 

não tem isso, se faz um pouco de tudo. Porém, eu tenho um tenho maior de casa, 

tem uma classificação de repórter 1 e repórter 2, eu sou 2, então eu posso dizer que 

eu tenho um pouquinho mais de privilégio de tentar buscar as pautas que eu quero, 

editoria. E, daí em via de regras são trabalhar com denúncias, problemas sociais, 

política é nesse sentido que eu tento ir. 

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – No caso da Política, ainda é, talvez seja o que a TV menos trabalhe. 

Acho que talvez, que seja o nosso maior gargalo que a gente tem. Se tu for ver, a 

própria cabeça de rede, trabalha com política, basicamente com comentaristas. 

Brasília se cobre, quando o Governador vai lá, ou alguma coisa assim. Nós, aqui, 

basicamente cobramos dos políticos, e não acompanhamos praticamente a política. 

Câmara de Vereadores esporadicamente, quando vai acontecer alguma coisa de 

votação que vá mexer com algum projeto, ver o quê, que a comunidade tá pensando 

sobre aquilo ali, mas basicamente abordar a política, por exemplo, assim, o quê, que 

tá acontecendo na dança de cadeiras lá dentro da Câmara de Vereadores, como é 

que vai ficar uma articulação política na Prefeitura de Santa Maria, basicamente a 

gente não acompanha. É bem difícil. 

 

Pergunta Extra: E tem alguma outra área que você possa investigar? 

Jornalista – Sim. Aí, a questão maior que entra é a seguinte, serviço público. Isso é 

o que mais a gente consegue fiscalizar, trabalhar nessa questão de fiscalização. 
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Desde, por exemplo, o preço da gasolina lá em São Gabriel, por exemplo, tem uma 

das gasolinas mais caras do estado, por quê? E daí não é por que os caras vendem 

sobre a gasolina mais cara, mas também é para saber por que, que ninguém 

investiga, ou por que, que é assim, por que, que não teve processo, por que o 

Ministério Público não vai. Então, isso a gente já fez. Um exemplo, aqui em Santa 

Maria, serviço público, a gente fez que deu bastante repercussão no início do ano. 

Os médicos, o ponto dos médicos e atrasos. Até hoje a gente segue acompanhando 

essa história, porém ela tá muito tempo parada, ela tá num processo, ela foi para o 

Mistério Público e foi para Polícia, então a gente acho que entrar no assunto é bem 

desgastante, falar no assunto e não ter uma novidade, então se aguarda. Mas 

basicamente isso, mais fiscalização de serviços, acho que é o que mais a gente faz.  

 

3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 

Jornalista – O que eu sei assim é o básico, ou seja, quando ela entrou em vigor e 

de hoje você solicitar para a Prefeitura ou um órgão público e deles terem prazo. Eu 

te confesso que a gente nunca, nunca acessou pela Lei, eu nunca usei a Lei. 

Obviamente, se eu preciso de alguma coisa eu acabo acionando a Assessoria de 

Imprensa ou fala direto com o órgão ou coisa assim. Eu pessoalmente, nunca usei a 

Lei, nunca usei. 

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Não. Não assim. Não assim usando a Lei, com base na Lei, oficiando, 

não. E-mail ou Assessoria de Imprensa, direto com a pessoal. Basicamente assim. 

Até por que esses dados, depois que entrou a Lei de Informação entrou junto, mais 

ou menos no período da transparência, então a gente têm muitas coisas nos sites, 

muitas coisas mesmo, tu vai lá e baixa e só questiona a Prefeitura ou questiona o 

órgão. Daí você consegue bastante coisas, isso a gente tem usado bastante.   

 

A. Por que você nunca utilizou a LAI? Nunca sentiu necessidade, não 

soube como utilizar ou foi outra razão? 

Jornalista – Basicamente é isso, eu acho que a gente nunca enfrentou uma barreira 

de solicitar uma informação, por uma Assessoria, não sei... Para algum órgão 

público, e que algum deles tenha se negado, nunca aconteceu. Até por que a LAI 
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tem um prazo, então geralmente é um trâmite diferente, né. Embora a gente talvez 

eles sejam obrigados a dar a informações mais completas. Porém, como a gente 

trabalha na TV. TV e Rádio têm um problema, ou seja, ou tu coloca no ar rápido, não 

tem o tempo maior de produção que é esperar, talvez essa técnica até possa ser 

repensada, da gente começar uma matéria esperar o prazo e ver, ou solicitar 

alguma coisa via LAI para gente começar uma matéria, mudar o processo até para 

saber se realmente é aquilo ali. Mas, em via de regra, não.  Chega aqui para a gente 

uma denuncia, tu vai atrás, tu tem um exemplo, pede para a Prefeitura ou para um 

órgão. Eu usei a Prefeitura por que é a realidade mais próxima que a gente tem, e 

geralmente, é muito difícil esconderem, hoje em dia é bem tranquilo quanto a isso. 

Claro, que tem o filtro da Assessoria, né, isso chega a ser um problema, se tu ver as 

vezes não é exatamente o que eles passam, a realidade. Mas nunca aconteceu de 

ter um NÃO, não vamos falar sobre isso, ou não vamos mostrar esse problema. 

Nunca aconteceu de a gente não ter a informação. Então, acabou por isso, que a 

gente nunca ter solicitado. Na minha, que eu me lembre é isso. 

 

B. Você acha que a LAI não é clara ou fácil suficiente para o jornalista? 

Jornalista – Não. Eu acho que é simples a Lei, mas como eu te falei, eu nunca 

solicitei, eu nuca peguei um dado que eles me mandassem, uma planilha ou alguma 

coisa com os dados assim, que eu não conseguisse interpretar. Porém, no site da 

Transparência, quando tu pega lá, às vezes é confuso. As vezes tu precisa de, 

precisa entrar em contato com alguém que te explique, por que são planilhas, dados 

e, talvez a LAI não sei se em algum momento eles entregam assim os dados, por 

que a gente nunca usou, mas talvez possa acontecer, que você precise interpretar o 

que eles dizem. 

 

C. Você acha que o tempo ou burocracia da LAI foi uma razão que levou 

você a não utilizá-la? 

Jornalista – Principalmente o tempo. Por exemplo, aqui é trinta dias, né. E a gente 

nem testou se eles cumprem esse prazo, então esperar trinta dias para ter uma 

resposta, em televisão é praticamente impossível, por isso que a gente recorre as 

Assessorias, que daí a Assessoria você faz a matéria hoje e diz “a matéria vai entrar 

as 7 horas da noite”, daí você usa dessa pressão, que a gente precisa até as seis e 
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meia de uma resposta, vocês não vão falar, vocês não vão ver. Em via de regra 

vem, vem uma resposta. 

 

D. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Sim... sim, sim! Muito!! E, é uma coisa que da gente rever aqui mesmo 

esses processos. Como eu te falei já, a gente usa bastante o portal da 

transparência, que ainda é muito falho, e a gente tem até um colega trabalhando 

nisso, tem um ranking do Ministério Federal, e tem uma ONG Transparência, é muito 

ruim ainda. Eles têm 10 quesitos, e a gente tem sites assim, São Gabriel é uma 

cidade horrível. E a gente exemplos de Itaara que tem nota 10... 9 e alguma coisa, 

eu não sei, onde a transparência está funcionando, e, é basicamente a 

transparência é diárias, as contas, o que realmente interessa pro povo. 

 

5.    Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram 

solicitação via LAI)? 

Jornalista – Já, já usamos, já usamos, por exemplo, em São Gabriel, aqui em Santa 

Maria mesmo. É um exemplo bem pratico, pra essa questão dos médicos, todos os 

salários, carga horária, contratos tudo pelo portal de transparência, com o nome dele 

lá, cruzando vendo a lista da folha de pagamento, bem tranquilo. Então você já 

chaga lá para eles, com o dado na mão, então é mais difícil eles recusarem, isso 

ajudou bastante. 

 

A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e páginas 

oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

Jornalista – Geralmente é... Eu te digo que a gente não faz uma ronda, ou seja, 

igual ligar para polícia, que a gente liga todos os dias, a gente não faz isso. Também 

a gente tem uma redação integrada, onde a Gaúcha faz muito mais isso, e a gente 

recebe material deles. Se filtra alguma coisa que eles pegam, pegaram aí, e a gente 

vai atrás, ou via de regras chega um problema. Chega um problema de, a Prefeitura 

tal tá sem dinheiro, sem medicamento, alguma coisa assim. O quê, que a gente faz, 

Pô, não tem dinheiro mesmo?! Daí tu entra no site, daí tu vai lá, mas como que a 

Prefeitura não, se o Prefeito gastou 50 mil em diária e aquele lote de medicamento 

era 10 mil? Aí sim se busca, sabe. Mas a gente cobre aqui mais de 40 municípios e 
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praticamente inviável. Claro, que Santa Maria poderia dar uma atenção maior, Santa 

Maria, Santiago, São Gabriel, mas em via de regra s se vai a esses sites, se vai 

atrás dessas informações quando chega pra gente um problema. Isso é diário, todos 

os dias chega alguma coisa. 

 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos abertos? Você 

sempre sabe onde encontra-los? 

Jornalista – Depende, a prática hoje de estar fuçando melhorou bastante, então eu 

já sei, tem alguns sites, o da Prefeitura aqui de Santa Maria é bem simples, folha de 

pagamento, tudo descrito ali, contratos, é bem simples. Outro exemplo, a Prefeitura 

de São Gabriel, é bem confuso, bem confuso a ponto da gente ir atrás, uma vez de 

uma Lei que eles haviam provado na Câmara de Vereadores e a gente chegou lá na 

verdade a Lei não tinha nem passado pelas Comissões. Mas tinha um documento lá 

dizendo que a Lei tinha sido aprovada. Na verdade, era assim, aprovaram um texto 

sabe, texto do vereador, ou seja, nem era, nem tinha passado pela Câmara, e como 

a gente foi atrás disto, ele acabou recuando, é uma história bem engraçada, ele 

estava propondo massagem tântrica, para os funcionários pelo SUS. Como a gente 

entrou em contato para marcar a entrevista, é... Às vezes é assim, ou tu pega ele na 

surpresa ou tu vai atrás, é que às vezes, realmente até que ponto tu vai na maldade, 

por que isso é um pouco do jornalista. Você poderia chegar e meter a cara dele no 

microfone e destruir com o cara, e daí tu vê que era uma parte ignorância, eu falei 

com ele por telefone e perguntei, o senhor sabe o quê é massagem tântrica? E ele 

bem assim, sim, eu sei sim. E ele começou a falar muito bem, eu digitei massagem 

tântrica no Wikipedia e ele estava lendo Wikipedia. Ele tava lendo o texto, então ele 

não sabia o que era. Daí marcou a entrevista, não eu tenho duas ou três faculdades, 

ou te atender amanhã e vou te mostrar que várias Prefeituras... 6 horas da amanhã 

do outro dia ele disse tô indo pra minha fazenda e não vou poder atender vocês, 

desculpa eu vou mudar o texto, e realmente tirou. Então o fato de estar distante, 

chegar e teria que criar um fato, ir atrás da Lei, do negócio que ele voltou atrás e que 

não tinha passado na Câmara, não tinha ganhado força dos colegas terem 

aprovado, seria a ideia de um vereador. E isso já estava no site, já estava no site, na 

verdade, por ele ser ruim e ter uma classificação bem ruim, pelos órgãos que 

fiscalizam isso, tava lá como se estivesse em trâmite na Câmara e na verdade não, 

só tinha um texto, só isso, ninguém tinha. 
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Pergunta Extra – Provavelmente era só um pedido? 

Jornalista – Ele fez o projeto, entrou com projeto na Câmara, mas ninguém chegou 

a analisar. Se tivesse passado por Comissão, daí sim. Cinco, ele mais quatro, vocês 

cinco ninguém sabe o quê, que é isso, pegaria mais força. 

 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe extrair 

estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Olha, basicamente. A gente acaba se tiver duvida a gente acaba 

pedindo para o próprio órgão, tá aqui, esse dado e isso mesmo?! Agora tem uma 

matéria que a gente fez, que é assim, o censo das universidades. A gente foi atrás 

de um recorte aqui do RS, e daí a gente... é muito número né. Então, tu começando 

a cruzar e falando com o pessoal aqui na Ulbra, a gente tinha perspectiva ano 2022, 

no Brasil, em que a EAD e o presencial vão se igualar, isso no Brasil. Aqui é em 

2017, 2018... 2017 na verdade, no censo de 2015/2016, de 2016 para 2017 já pode 

igualar, e aí sim, foram dados que a gente analisou com a ajuda da própria 

instituição, além que está no meio. Vira e mexe é isso que a gente faz, se bater 

alguma dúvida, eles dão esse apoio. Por que para gente é muito difícil falar sem ter 

o respaldo de alguém, vai lá entrevista alguém, mostra que realmente tenha essa 

realidade, na leitura daqueles números ali fecha. Precisa ter o respaldo de alguém.  

 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Ferramenta... Acho que não. Não digo ferramenta ou algum programa 

ou alguma coisa, a gente não tem isso, sempre se tem um cuidado, que mais 

pessoas vejam. Por quando se faz um cálculo, a gente não é matemático, né, 

embora a gente tenha uma ajuda de um cinegrafista que é formado em Matemática, 

então quando a gente precisa fazer algum cálculo, a gente dá uma olhada para ele 

dar uma revisada e pra nos entender é muito importante limpar, tirar, então esse é 

um trabalho mais difícil, até eu não diria ter uma ferramenta, mas tem um processo o 

quê, que eu consigo mostrar, que é mais importante... Se eu mostrar cinco números 

na TV, ninguém vai lembrar de nenhum, eu preciso dizer que caiu 10%, que esse 

10% representa tanto e ali costurar uma história. Então eu acho que não é uma 

ferramenta, mas um processo de limpar de tentar extrair poucos números. Que nem 
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essa pesquisa do censo foi bem complicado, pois a gente não tem dados do RS, 

ainda. A gente tem do Sul do Brasil, e daí que tem número do Paraná que interfere 

muito, por que Uninter, Unopar, essas grandes universidades, elas tem sede lá, e 

recebem alunos do Brasil inteiro, como tu separar isso. Daí a gente separou 

dizendo, universidade com sede no RS, no sul do País. Daí incluem elas as que tem 

presencial e a que tem aula a distância, então ali a gente conseguiu excluir e chegar 

num número. Mas se tu fosse ver na integra, sim só usando um número limpo que 

está aí, tem universidade com 400 mil alunos, então isso interfere muito, por 

exemplo, num Ulbra que é a maior universidade privada, é a maior que a gente tem 

no RS, 25, mais uns 12, uns 37 mil, e 12 mil é EAD e esse é o maior número do RS. 

Só que a gente não sabe quantos desses alunos da Unopar são gaúchos, estão 

matriculados em uma instituição que é do sul do Brasil. Recortes é um processo, 

não sei se é exatamente uma ferramenta. 

 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

Jornalista – Sim... Sim, sim! Muita, muita dificuldade, principalmente assim, algum 

dado, nesse caso mesmo das universidades, tinha um dado, alunos matriculados 

2016, isso são alunos que se matricularam em 2016, ou todos os alunos que 

ingressou ou todos os alunos? Não é bem claro, eu não posso ter dúvida disso, 

então você tem que ir e achar um outro dado ou conseguir outro, por exemplo com o 

IBGE, com o Ministério da Educação, ir atrás de um outro dado que consiga dar um 

contraponto, por que também se você pedir um dado para o Ministério da Educação, 

ah 10, 15 dias pra te responder. E se tu disser ainda que olha é para uma matéria 

local, aqui no RS talvez você não receba nem resposta, eles estão aí para atender 

os grandes veículos, e é isso eu acho que eles poderiam ser mais transparentes, 

entre uma tabela de Excel onde diga alunos matriculados em  2016 e novos alunos 

ou alunos que ingressaram em 2016, total de alunos, sabe, é essa transparência 

que ainda falta talvez para quem esteja trabalhando lá seja uma coisa habitual, pra 

gente não.  
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APÊNDICE G – ENTREVISTA COM JORNALISTA 6 

 

Entrevista realizada dia 29 de setembro de 2017, JORNALISTA 6,  do 

RADIOJORNALISMO. 

 

1. Normalmente, você costuma trabalhar com qual editoria? 

Jornalista – Trabalho na **** (veículo onde o profissional trabalha) com várias as 

editorias, com todas elas dá pra dizer, por que eu apresentador do Programa 

************* e acabo dentro do programa a bordando várias editorias, a gente fala da 

Polícia, do Esporte, Geral, Cultura, todas elas, não só o programa que eu apresento, 

mas também com a minha participação aqui na rádio em outros programas, 

colaborando com os colegas, então a gente acaba se envolvendo com todas as 

editorias. Comecei fazendo polícia, faço esporte nas jornadas esportivas do Rio 

Grandense e do Inter e outras cobertura, mas não tem uma especialmente que eu 

faça, eu faço todas elas.  

 

2. Como é a sua rotina jornalística para construir matérias investigativas, 

matérias que envolvam questões políticas? 

Jornalista – A gente tem... A gente percebe que o Jornalismo Investigativo ele não 

tá tão atuante e forte no, até no RS. Claro nos grandes veículos eles conseguem 

contratar jornalistas, funcionários para fazer investigações especificas, mas a gente 

percebe que isso não é tão comum, por que existem várias dificuldades financeiras e 

a produção do dia a dia. Mas respondendo a pergunta, de que forma a gente tenta 

abordar esse tema, as vezes surgem denuncias de ouvintes de problemas que 

acontecem de casos envolvendo a polícia, o Ministério Público, investigações que as 

vezes a gente procura as fontes envolvidas nos fatos como vitimas, como acusados 

de crimes ou de envolvimento, enfim em outras situações, mas a gente procura ir 

direto nas fontes, conversar com as vítimas ou buscar informações com vários, difícil 

até te dizer de qualquer maneira, exemplificar nenhum caso, mas a gente costuma 

assim em contato com pessoas envolvidas pra tentar investigar, descobrir o que está 

acontecendo e relatar para os ouvintes. Mas, posso dizer que uma matéria 

investigativa de aprofundamento assim, isso acontece com uma frequência menor 

do que nós gostaríamos que acontecesse que a gente sabe da importância de 

tantos casos é precisariam ser descobertos. 
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3. Você conhece a Lei de Acesso à Informação? Conseguiria descrevê-la? 

Jornalista – Conheço sim! É uma Lei, que foi imposta para que as Câmaras de 

Vereadores, que o Poder executivo, as Prefeituras, Governo Federal, Governo do 

Estado, Assembleia Legislativa, é uma Lei que determina, que obriga, que eles 

mostrem seus gastos, por exemplo, com o pagamento de salários dos servidores, 

dos Políticos, dos Vereadores, despesas com diárias e outros dados, então eu 

conheço assim a Lei, e reconheço que ela está funcionando assim agora, pelo que a 

gente acompanha até pelas informações da própria impressa, ou de pesquisas, é 

uma adaptação passar dos anos, um pouco melhor do que no começo dela. Até que 

todos se adaptassem, mas a gente sabe que tem muita coisa, ainda que não tá 

sendo publicada e que precisaria ser publicada, por enfim, o poder legislativo, 

especialmente em cidade pequena, mas eu conheço, e inclusive já observei, por 

exemplo a Câmara de Vereadores de Santa Maria até a Prefeitura. 

 

4. Desde que a LAI entrou vigor em 16 de maio de 2012, você já realizou 

algum pedido de informação para algum órgão público? 

Jornalista – Eu já entrei nela, pelo site da Câmara de Vereadores e fui pesquisar 

diárias gastas pelos políticos locais, salário pago a eles, assessores e a servidores, 

então eu já fiz uma pesquisa direta, não solicitei nada, fiz uma pesquisa própria e 

direta pela Lei de Transparência, de Acesso à Informação e também no site da 

Prefeitura que é o Governo Municipal. 

Pergunta Extra: Então no caso desse pedido protocolado, você ainda não 

efetuou? 

Jornalista – Nunca fiz esse pedido, protocolado. 

Pergunta Extra: O que vocês utilizam são aqueles dados que estão nas 

plataformas? 

Jornalista – Correto. 

 

A. Por que você nunca utilizou a LAI? Nunca sentiu necessidade, não 

soube como utilizar ou foi outra razão? 

Jornalista – Por que eu acabo atuando aqui na emissora com várias editorias, e eu 

não trabalho, por exemplo, especificamente, na área politica, creio que se eu fizesse 

só politica e eu tivesse mais tempo pra trabalhar e pra pesquisar, enfim neste 

trabalho, nesta editoria, certamente eu iria fazer um trabalho muito aprofundado, iria 
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solicitar, iria pedir. Então eu não fiz isso por conta da demanda de trabalho do dia a 

dia de vários compromissos e de várias funções que a gente acaba atuando, por 

isso que eu não, que eu acabei não fazendo essa solicitação.  

 

B. Você acha que a LAI não é clara ou fácil suficiente para o jornalista? 

Jornalista – Eu acho, pela pesquisa que eu fiz no site da Câmara e da Prefeitura ela 

é um pouco assim burocrática pra ti entrar e fazer a pesquisa e conseguir saber 

exatamente os detalhes que se procura. Mas eu penso que ela, neste dois sites que 

eu fiz a pesquisa tanto o da  Prefeitura de Santa Maria, quanto o da Câmara 

Municipal, eu acho que elas me mostraram o que eu estava procurando, talvez em 

questões mais especificas, aprofundadas elas não mostrem, mas o que eu procurei 

eu achei, ela foi clara. 

 

C. Você acha que o tempo ou burocracia da LAI foi uma razão que levou 

você a não utilizá-la? 

Jornalista – Eu acho que não foi por conta da burocracia dela, eu acho que a 

questão do tempo é só por uma razão da rotina de trabalho mesmo, que a gente 

precisa, a gente tem uma rotina de trabalho aqui de alta produção, então nos falta 

um pouco assim de tempo pra fazer uma pesquisa assim, mais especifica, ou uma 

matéria jornalística o veículo de comunicação rádio, é muito instantâneo, né. Então a 

gente precisa dar uma resposta imediata entrar no ar e fazer gravações e as vezes 

no, pra quem atua no jornal a gente. Claro, isso depende de cada circunstancia de 

cada veículo de comunicação. Mas as vezes ele tá com aquele compromisso de 

fazer uma certa matéria sobre o assunto e daí ele se focaliza naquilo, então eu 

penso que seja isso.    

 

D. Para você, a LAI pode ser uma aliada, no que se refere produzir matérias 

investigativas, envolvendo os órgãos públicos? 

Jornalista – Ela não só pode, como deve ser. E cada vez mais ela deveria ser 

utilizada pelos jornalistas para ser, fazer essas matérias. Eu acho que deveremos 

nos especializar, até procurar quem sabe, cursos, enfim buscar mais informações 

pra saber trabalhar com essa ferramenta que é de muita importância para obter 

dados e para contar e mostrar para a sociedade o que está acontecendo realmente 
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com a politica, na assembleia, nas prefeituras em todos os lugares em que ela está 

disponível.    

 

5.    Você já utilizou dados públicos abertos (dados púbicos que não exigiram 

solicitação via LAI)? 

Jornalista – Eu acho que isso responde ao que eu já disse no começo, que eu já 

utilizei sim! Através da pesquisa na Câmara de Vereadores de SM e também na 

Prefeitura, para algumas informações com relação aos servidores públicos, a 

despesas com diárias, e esse tipo de serviços ou salário pago aos vereadores, 

assessores. Então eu utilizei nesse sentido.      

 

A. Você costuma acompanhar as movimentações dos sites e páginas 

oficiais dos órgãos públicos? Por quê? 

Jornalista – Eu costumo sim. A gente utiliza bastante pra registrar o que está 

acontecendo e são fontes de informação. Costumo utilizar os sites oficiais pra 

buscar notícias, para saber o que está acontecendo, pra questionar, pra observar o 

que está sendo divulgado, por que as Assessorias de Imprensa elas fazem, 

cumprem com o papel delas de tentar dar uma boa imagem para o governo, por 

exemplo. E a gente como, no papel de jornalista tem o dever de observar aquela 

matéria e saber se tem algo pra cobrar sobre ela, ou até fazer um contraponto do 

que está sendo divulgado ali, se confere mesmo e isso acaba nos servido como 

fonte de informação. Então eu pesquiso todos os dias.  

 

B. Você considera que é fácil encontrar os dados públicos abertos? Você 

sempre sabe onde encontra-los? 

PESQUISADORA – No caso das diárias, você sempre sabe ir nos sites da 

Prefeituras ou das Câmaras  e encontra-lo? 

Jornalista – Eu acho, eu não tenho certeza exatamente onde estão, mas eu sei qual 

é o link pra entrar nele e pra pesquisar. Daí eu vou procurando com palavras-

chaves, ou vou olhando e daí acabo encontrando. Então eu acho que dá pra 

encontrar, por exemplo, não com relação a diárias, mas com relação, por exemplo, 

aos salários, né. Por que as diárias nem sempre eles são, acabam publicando ali. 

**Até assim, né. Por que foram poucas vezes que eu olhei o site, então eu, acho que 

isso que eu falei, talvez eu tenha, eu acho que não falei corretamente, por que eu 
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não sei se eles estão colocando neste momento ou não, por que faz um ano ou um 

ano e meio da última vez que eu pesquisei, então eu não sei se eles estão.      

 

C. Caso utilize dados públicos, após a sua obtenção, você sabe extrair 

estes dados? Costuma utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Eu acredito que conseguiria, que certamente eu saberia fazer. Não 

sabendo, qualquer duvida eu buscaria fontes que me mostrassem, que me 

explicassem o que significa aquilo. 

PESQUISADORA: No caso dessa técnica, seria procurar alguém, de repente da 

própria instituição ou do órgão? 

Jornalista – Alguém da instituição ou de preferência alguém isento que, daqui a 

pouco não tentasse burlar assim, ou tentasse... que fosse alguma informação que 

prejudicaria o governo, alguém que está lá dentro poderia tentar esconder, ou 

manter de alguma forma, ou não explicar exatamente o que é aquilo, então 

procuraria uma fonte que eu tivesse certeza que estaria me dizendo, que realmente 

é aquilo.     

 

D. Após extrair os dados, como você costuma processá-los (ex.: 

classificar, organizar, ordenar, categorizar, relacionar, interpretar)? Costuma 

utilizar alguma técnica ou ferramenta? 

Jornalista – Eu não sei te responder isso. Porque eu vou tentar alguma técnica o 

que a gente acaba aprendendo na faculdade ou no dia a dia de trabalho é traduzir 

para uma linguem popular, esses dados que são técnicos, traduzir para uma 

linguagem popular, a mais popular possível pra que quem estar nos ouvido consiga 

entender o que significa aquilo. Então assim uma técnica de tentar popularizar 

aquele dado que é difícil de ser entendido, para uma linguagem que todos 

compreendam.    

 

E. Entre os processos de encontrar, extrair e processar os dados, você se 

depara com alguma dificuldade? Quais? 

Jornalista – Às vezes, em algumas matérias, tem dados que não se compreendem 

o que significa. Por exemplo, algumas palavras, assim que são técnicas, mesmo. Ou 

até mesmo números que são, enfim interpretações difíceis de fazer, então nesse 

sentido eu tento pesquisar e saber o que é, e como eu disse antes tentar traduzir e 
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explicar o que significa. Por que se eu não conseguir entender o que está ali, quem 

tá me ouvindo se deduz que também não vai entender. Então eu tento, tipo entender 

e explicar quando eu for contar a notícia.  
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ANEXO A – ÍNTEGRA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/2016 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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