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RESUMO 
 

 

DEMENECK, Ben-Hur. Jornalismo transnacional: prática, método e conceito. 2016. Tese 

(Doutorado). Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação. PPGCOM/ECA-USP. São Paulo, 2016. 

 
O jornalismo transnacional (in. cross border journalism; es. periodismo transfronteirizo; din. journalistik over 

grænser) ganhou visibilidade nos anos 2010 a partir de séries como o OffshoreLeaks e o SwissLeaks, por 

estabelecer uma rede de investigação colaborativa entre equipes de diferentes países em torno de temas de 

relevância continental ou mundial, que normalmente envolvem estratagemas nas finanças internacionais com fins 

ilícitos. Tais séries jornalísticas são o ponto de partida desta tese, sendo contextualizadas com a renovação dos 

marcos do jornalismo profissional, que inclui o jornalismo pós-industrial (ANDERSON, BELL&SHIRKY, 2013), 

o qual coincide com uma “improvável época de ouro do jornalismo investigativo” (LEWIS, 2009). Procura-se, na 

presente pesquisa, mapear um território de pioneiros dessa prática de imprensa, que atrai jornalistas veteranos e 

interessa até às redações clássicas. A partir das constatações do crescimento dessa prática, esta tese procura refletir 

sobre essa tendência e identificar nela fundamentos de um método, ainda que não plenamente consolidado. E de 

tal método extrair elementos para um conceito, cuja prática expõe as assimetrias da globalização e se projeta numa 

“sociedade civil global” (IANNI, 1996; KALDOR, 2003). Praticado por jornalistas investigativos como David 

Kaplan e jornalistas-pesquisadoras como a dinamarquesa Brigitte Alfter (2015) e a chilena Florencia Melgar 

Hourcade (2015), o jornalismo transnacional se beneficia do saber acumulado pelo “jornalismo de dados” e pelo 

“jornalismo sem fins lucrativos”, o que estimula uma cultura não competitiva entre redações, fortalece 

empreendimentos não corporativos e dá abertura a uma estimulante discussão sobre identidade profissional. No 

campo teórico, esta tese investiga se essa nova fronteira profissional da imprensa subsidia de fato a emergência de 

uma opinião pública global de caráter generalista na medida em que abre um horizonte multifacetado e plural para 

o conceito de objetividade jornalística (agora entendida como transparência), e na medida em que incorpora valores 

de uma “ética de jornalismo global” (WARD, 2005, 2008, 2010). 

 

Palavras-Chave: Jornalismo transnacional; Jornalismo pós-industrial; ICIJ (International Consortium of 

Investigative Journalists); Estudo de caso; Método jornalístico; Objetividade jornalística; Sociedade civil global; 

SwissLeaks; Redação Não Comercial (RNC). 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The cross border journalism (es. periodismo transfronteirizo; din. journalistik over grænser; pt. jornalismo 

transnacional) gained visibility in the years 2010 from series like OffshoreLeaks and SwissLeaks, by establishing 

a network of collaborative reporting between teams from different countries around issues of continental or global 

relevance, which usually involves stratagems in international finances for illicit purposes. These journalistic series 

are the starting point of this thesis, and they are contextualized with the renovation of the milestones of professional 

journalism, including the post-industrial journalism (ANDERSON, BELL & SHIRKY, 2013) and its coincidence 

with an “unlikely golden era of investigative journalism” (LEWIS, 2009). The research tries to report this territory 

of pioneers of this new practice from press, which attracts veteran journalists and interests even the classic 

newsrooms. From the factual findings, this thesis aims to reflect on this trend identifying foundations of a method, 

although not fully consolidated, and tries to extract therefrom the elements of a concept, and relating its practice 

to an emergent “global civil society” (IANNI, 1996; KALDOR, 2003) and exposing the asymmetries of 

globalization. Practiced by investigative journalists like David Kaplan and journalists-researchers as the Danish 

Brigitte Alfter (2015) and the Chilean Florencia Melgar Hourcade (2015), the transnational method takes benefit 

from the accumulated knowledge by the “data journalism” and the “nonprofit journalism” and can stimulates a 

non-competitive culture among newsrooms. This journalism strengthens non-corporate enterprises and gives 

opening to a stimulating discussion about professional identity. In theory, this thesis investigates if this new 

professional frontier of press subsidizes indeed the emergence of a global public opinion in a “generalist” character 

as it opens to journalistic field a multifaceted and plural horizon to objectivity (now understood as transparency), 

and as it incorporates values from a “global journalism ethics” (WARD, 2005, 2008, 2010). 

 

Key words: Cross border journalism; Post-industrial journalism; ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists); Case Study; Journalistic method; Journalistic objectivity; Global civil society; SwissLeaks; Non-

Commercial Newsroom (NCN) 

 

 

RESUMEN 
 

El periodismo transfronteirizo (in. cross border journalism; din. journalistik over grænser; pt. jornalismo 

transnacional) ha ganado visibilidad en los años 2010 a partir de series como OffshoreLeaks y SwissLeaks, 

mediante el establecimiento de una red de investigación en colaboración entre equipos de diferentes países en 

torno a temas de relevancia continental o mundial, que por lo general implican estratagemas en las finanzas 

internacionales para fines ilícitos. Estas series periodísticas son el punto de partida de esta tesis, contextualizada 

con la renovación de los puntos de referencia del periodismo profesional, incluyendo el periodismo post-industrial 

(ANDERSON, BELL & SHIRKY, 2013), lo cual coincide con una “poco probable era dorada del periodismo de 

investigación” (LEWIS, 2009). Esta investigación busca dibujar un mapa de territorio de los pioneros de esta 

práctica de prensa, que atrae a periodistas veteranos y salas de prensa clásicas. A partir de constataciones del 

crecimiento de esta práctica, el presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre esta tendencia mediante la 

identificación en ella de fundamentos de un método, aunque no plenamente consolidado, tratando de extraer de él 

los elementos de un concepto; y, además, relacionarlo al diseño de una “sociedad civil global” (IANNI, 1996; 

KALDOR, 2003) y a la exposición de asimetrías de la globalización. Practicado por los periodistas de 

investigación como David Kaplan y periodistas-investigadoras como la danesa Brigitte Alfter (2015) y la chilena 

Florencia Melgar Hourcade (2015), el método transnacional se beneficia de los conocimientos acumulados por el 

“periodismo de datos” y el “periodismo sin fines de lucro”. Ese periodismo puede estimular una cultura no 

competitiva entre las salas de redacción, fortalecer las salas de prensa no corporativas y dar apertura a un debate 

estimulante sobre la identidad profesional. En teoría, esta tesis investiga si esta nueva frontera de la prensa 

professional subsidia de hecho la aparición de una opinión pública mundial de carácter generalista a ya que se abre 

a un horizonte multifacético y plural para la objetividad periodística (ahora entendida como transparencia); y ya 

que incorpora los valores de una “ética del periodismo global” (WARD, 2005, 2008, 2010). 

 

Palabras-Claves: Periodismo transfronterizo; Periodismo post-industrial; ICIJ (International Consortium of 

Investigative Journalists); Estudio de caso; Método periodístico; Objetividad periodística; Sociedad civil global; 

SwissLeaks; Sala de prensa no comercial (SPNC).  
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APRESENTAÇÃO – UMA REDAÇÃO EM MUITOS PAÍSES 

 

 

Quarta-feira, 5 de novembro de 2014. São quase quatro da tarde no fuso horário GMT-

5, de Washington DC, nos Estados Unidos, que é a cidade de referência entre os repórteres e os 

editores atentos ao cumprimento do cronograma. O grande “nó” da rede de jornalistas 

colaboradores é o ICIJ (sigla de International Consortium of Investigative Journalists, o 

Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos). 

Ligado à organização sem fins lucrativos Center for Public Integrity, o ICIJ foi fundado 

em 1997 e integra jornalistas, editores, advogados e especialistas em dados públicos e em RAC 

(Reportagem Assistida por Computador1). No comitê consultivo do ICIJ, há lideranças 

internacionalmente reconhecidas nos Estudos em Jornalismo, como Bill Kovach (coautor de 

Elementos do jornalismo), Rosental Calmon Alves (Universidade do Texas; Knight 

Foundation) e Brant Houston (especialista em jornalismo de dados). 

A caderneta de colaboradores desse consórcio consegue acionar até 175 repórteres 

distribuídos em 50 diferentes países2. A equipe mobilizada neste dia 5 de novembro de 2014 

conta com 80 jornalistas de 26 países. Estão todos atentos aos seus respectivos fusos horários. 

Quando os relógios marcarem “4 pm” em Washington, a página virtual do ICIJ irá “subir” o 

texto-base da série LuxLeaks, que prova que Luxemburgo funciona como paraíso fiscal. Eles 

sabem que vão causar um barulho planetário em poucos minutos. 

Então, quando em Brasília os relógios marcam 19 horas e os acordes de “O Guarani” 

soam nas emissoras de rádio do Brasil inteiro (obrigadas a transmitir o informativo oficial A 

Voz do Brasil), a coisa começa a acontecer. São “5 pm” em Washington. Completa-se uma hora 

de divulgação do dossiê que coloca Luxemburgo na condição de paraíso fiscal. Embora 

legalizada, a prática de dumping de taxas financeiras desestabiliza as balanças fiscais dos 

Estados. Nos mais diversos idiomas e em quase todos os fusos horários, pipocam na web as 

primeiras manchetes da série LuxLeaks, em breve nas capas dos principais jornais do mundo: 

 

 

                                                 

1 Em inglês, o termo é chamado CAR (Computer-Assisted Reporting). 
2 A equipe reúne e edita relatórios feitos em cada ponto da rede. O grupo reúne parceiros como BBCWorld Service 

e BBC World TV (Reino Unido), Internacional Herald Tribune (EUA), Le Monde (França), El Mundo (Espanha), 

Trouw (Holanda), El País (Espanha), Folha de S.Paulo (Brasil), Le Soir (Bélgica), Novaya Gazeta (Rússia), South 

China Morning Post (Hong Kong), Stern (Alemanha), The Guardian (Reino Unido), The Sunday Times (Reino 

Unido), Proceso (México), Huffington Post (EUA), The Age (Austrália) e Sydney Morning Herald (Austrália). 
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LEAKED DOCUMENTS EXPOSE 

GLOBAL COMPANIES’ SECRET  

TAX DEALS IN LUXEMBOURG 

Documentos vazados denunciam 

Negociações fiscais secretas feitas 

por empresas globais em Luxemburgo3. 

ICIJ, Washington DC (EUA), 16h. 

 

ITAÚ E BRADESCO ECONOMIZAM 

R$ 200 MI EM IMPOSTOS COM 

OPERAÇÕES EM LUXEMBURGO4. 

Folha de S. Paulo, São Paulo (Brasil), 18h. 

 

JÄTTIVUOTO PALJASTAA EU: 

N VEROPARATIISIN 
Vazamento gigante revela paraísos 

fiscais da União Europeia5. 

YLE, Helsinque (Finlândia), 20h07. 

 

LUXEMBOURG TAX FILES: 

HOW TINY STATE RUBBER-STAMPED 

TAX AVOIDANCE ON AN INDUSTRIAL SCALE 

Arquivos fiscais de Luxemburgo: como 

é que um Estado minúsculo legalizava 

evasão fiscal em escala industrial6. 

The Guardian, Londres (Inglaterra), 21h GMT. 

 

LE LUXEMBOURG, PLAQUE 

TOURNANTE DE L’ÉVASION FISCALE 

Luxemburgo, um ponto de 

encontro da evasão fiscal7. 

Le Monde, Paris (França), 22h01. 

 

ÍGY LETT RÉSZE MAGYARORSZÁG 

A NAGY LUXEMBURGI ADÓBIZNISZNEK 

Como a Hungria tomou parte da 

evasão fiscal das empresas em Luxemburgo8. 

!!!444!!!, Budapeste (Hungria), 22h34. 

 

                                                 

3 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/ 

leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg>. 
4 Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1543572-itau-

e-bradesco-economizam-r-200-mi-em-impostos-com-operacoes-em-luxemburgo.shtml>. 
5 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/11/05/ 

jattivuoto-paljastaa-eun-veroparatiisin>. 
6 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.theguardian.com/business/2014/ 

nov/05/-sp-luxembourg-tax-files-tax-avoidance-industrial-scale>. 
7 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/ 

11/05/le-luxembourg-plaque-tournante-de-l-evasion-fiscale_4518742_3234.html#7sFkr2TCRkroXJSL.99>. 
8 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://444.hu/2014/11/05/igy-lett-resze-

magyarorszag-a-nagy-luxembourgi-adobiznisznek/>. 
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נחשפים המס תכנוני : 

חברת את רשמה אריסון שרי  

בלוקסמבורג המים  
Manobras tributárias são reveladas:  

Shari Arison [a mulher mais rica de Israel] 

registrou a companhia de água em Luxemburgo9. 

Hareetz, Tel Aviv (Israel), 23h. 

 

Οι μηχανισμοί του Λουξεμβούργου 

για τη μεγάλη φοροαποφυγή 

των εταιρειών 
Os mecanismos de Luxemburgo para 

promover evasão fiscal de empresas10. 

Ta Nea, Atenas (Grécia), 23h18. 

 

O LuxLeaks detalhou práticas bancárias correntes no Grão-Ducado de Luxemburgo que, 

sob abrigo da União Europeia, havia se tornado um oásis da evasão fiscal para empresas como 

Amazon, Pepsi, Ikea e FedEx. O ponto de partida para a reportagem colaborativa foi um 

vazamento (leak) de 548 decisões fiscais privadas, as quais foram negociadas pela contabilidade 

PricewaterhouseCoopers(PwC) em favor de mais de 340 empresas multinacionais. Segundo 

dados oficiais da própria companhia, a PwC congrega mais de 200 mil colaboradores e sócios 

em 157 países. Apenas no Brasil, são cerca de 5 mil profissionais alocados em 17 escritórios11. 

Entre seus clientes, consta a Petrobras. 

Para entender melhor essa história, façamos um breve recuo no tempo e, depois, um 

pequeno avanço. Quase quatro meses antes da divulgação do LuxLeaks, no dia 15 de julho de 

2014, Jean-Claude Juncker teve confirmada a sua eleição para o cargo de presidente da 

Comissão Europeia. Ele havia sido primeiro-ministro de Luxemburgo por 18 anos e era 

reconhecido por jornalistas investigativos como um dos grandes responsáveis por tornar o grão-

ducado um paraíso fiscal. Em votação secreta do Parlamento Europeu, feita em 27 de junho, 

ele recebera 422 votos a favor, 250 contra. Aquela votação ainda registrou 47 abstenções e 10 

votos nulos12. Tempo de mandato: cinco anos. 

                                                 

9 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.themarker.com/news/1.2478249>. 
10 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.tanea.gr/news/economy/article/ 

5177029/ta-megala-kolpa-toy-megaloy-doykatoy-gia-foroapofygh-etaireiwn-kolosswn/>. 
11 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.pwc.com.br/pt/quem-somos.html>. 
12 Portal G1 (em republicação de material Reuters), 15/7/2014 09h31. Atualizado em 15/7/2014 10h07, 

“Parlamento Europeu aprova Juncker como presidente da Comissão”. Link: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/ 

2014/07/parlamento-europeu-aprova-juncker-como-presidente-da-comissao.html>. 
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Agora, o pequeno avanço no tempo. Vamos sair de novembro de 2014 e saltar para o 

dia 22 de maio de 2015. Nesse mês, poderemos ver a participação de Juncker numa reunião de 

Cúpula da UE, em Riga, na Letônia. O ex-prêmie de Luxemburgo, um sujeito magro de 60 

anos, de pele clara, cabelos grisalhos, ostenta, atrás de um par de óculos de armação preta, um 

rosto enrugado que contrasta com sua histrionice. 

Nessa sexta-feira, no decorrer da Reunião de Cúpula da Parceria Oriental da União 

Europeia13, a primeira-ministra da Letônia Laimdota Straujuma está em pé, à esquerda de 

Juncker. O Presidente da União Europeia Donald Tusk posiciona-se à sua direita. Jean-Claude 

Juncker, já no cargo de presidente da Comissão Europeia, é quem comanda a recepção de 28 

dirigentes de países da UE. Apesar de tamanha responsabilidade, ele dispensa as formalidades. 

Dono de uma personalidade mais afeita a Berlusconi que a Angela Merckel, o político 

luxemburguês cumprimenta cada autoridade com gestos que arrancam gargalhadas da dirigente 

letã. Diante do presidente francês François Hollande, o presidente da Comissão Europeia abre 

os braços, abraça-o, beija-o. E bate com a mão em sua cintura, depois, nos ombros. 

Durante o périplo político, Juncker vai comparando a cor de sua gravata com a dos 

visitantes. Diante da ausência do acessório no primeiro-ministro grego Alexis Tsipras14, a 

euroautoridade tenta lhe convencer a usar uma, oferecendo-lhe a própria. Juncker não desiste 

de sua performance digna de commedia dell´arte, embora esteja numa reunião de cúpula. Ao 

ver o primeiro-ministro belga Charles Michel, beija-o na calva. Ao posar para foto com o 

alemão Karl-Heinz Lambertz, acaricia-lhe a barriga para destacar o sobrepeso. Ao 

cumprimentar o conterrâneo luxemburguês, o ministro de Negócios Estrangeiros Jean 

Asselborn, chega ao auge de sua efusão: estapeia-o na face, simulando um modo cafajeste. 

Contudo, o que ganharia as manchetes do mundo não seria a teatralidade bufa de seus 

atos, mas uma frase: a saudação feita ao chefe do governo húngaro, o populista Viktor Orbán. 

Ao vê-lo, Jean-Claude abre a boca e fulmina: 

– Olá, ditador! 

Orbán leva o gesto na esportiva, ri como se estivesse em visita a uma estação de 

veraneio. O comentário aludia à guinada conservadora do premiê, que propusera a retomada da 

pena capital na Hungria, punição que havia sido abolida naquele país em 1990 e inexistia na 

União Europeia. 

                                                 

13 http://www.publico.pt/mundo/noticia/ola-ditador-disse-juncker-a-orban-1696544> e <http://www.consilium. 

europa.eu/pt/meetings/international-summit/2015/05/21-22/>. 
14 Dias antes, a Deutsche-Welle publicara em seu portal uma matéria intitulada “Alexis Tsipras: cem dias de solidão 

no governo grego”, que pode ser acessada pelo link <http://www.dw.com/pt/alexis-tsipras-cem-dias-de-solid% 

C3%A3o-no-governo-grego/a-18431345>. 
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Embora o noticiário tenha se referido à reunião com seriedade, o relato mais sintonizado 

à atuação de Juncker foi dado pelo programa satírico Le Petit Journal, da emissora francesa 

Canal Plus15, durante seis minutos de ridicularização. Isto posto, voltemos outra vez no tempo, 

ao dia 5 de novembro de 2014, quando o LuxLeaks ganhou a Internet do mundo inteiro, na 

véspera de o controverso Jean-Claude Juncker tomar posse na presidência da Comissão 

Europeia para cumprir cinco anos de mandato. 

Toda a grande operação jornalística do ICIJ está baseada no fuso horário GMT-5, de 

Washington. Porém, a rede de colabodores inclui jornalistas e editores de todos os meridianos, 

mesmo os do Extremo Oriente (GMT+9). Eles entrarão em ação logo depois de Washington 

começar a soltar o material inflamável.  

Duas horas após o consórcio norte-americano divulgar a sua versão do LuxLeaks, Seul 

atualiza a própria página. Era quarta-feira nos EUA, mas, nas terras do “grande povo de Han”, 

os ponteiros marcavam as primeiras horas da manhã do dia seguinte. A erupção editorial fazia 

ecos também naquele lado do mundo: 

 

[조세피난처] 

“세계최대글로벌기업들의 

조세회피민낯드러났다” 

Paraísos fiscais – As maiores empresas 

globais do mundo praticam evasão fiscal 

Newstapa, Seul (Coreia do Sul), 6/11/2014, 7h3916. 

 

 

Logo em seguida, a Romênia e o Japão entrariam na mesma frequência noticiosa: 

 

 

MASINARIA OFFSHORE: 

DOCUMENTE CONFIDENȚIALE: 

FILIERA ROMÂNEASCĂ  

DIN DOSARUL LUXEMBURG 

Máquina Offshore: Documentos Confidenciais: 

A Cadeia Romena do Arquivo de Luxemburgo 

Rise Project, Bucareste (Romênia), 6/11/201417. 

 

 

                                                 

15 Canal Plus, Le Petit Journal, “Jean-Claude Juncker en mode WTF”. 25/5/2014. Link: <http://www.canalplus.fr/ 

c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1268412>. 
16 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://newstapa.org/21697>. 
17 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.riseproject.ro/articol/documente-

confidentiale-filiera-romaneasca-din-dosarul-luxemburg/>. 
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ルクセンブルク 

当局と各国企業、 

課税で秘密合意 

Autoridades de Luxemburgo e empresas 

internacionais promovem acordos secretos 

Asahi Shimbun, Tóquio (Japão), 7/11/2014, 22h3818. 

 

Outros veículos fariam coro à denúncia do paraíso fiscal cultivado pelo recém-

empossado presidente da Comissão Europeia. Na Noruega, a manchete de um diário com 150 

anos de história engrossava a colaboração transnacional encabeçada pelo ICIJ desde 

Washington: 

SKATTEPROFESSOR OM LUXLEAKS: 

HEMMELIGE AVTALER 

VRIR KONKURRANSEN 

A consultoria fiscal do Luxleaks: 

Como é que negociações sigilosas distorcem a concorrência 

Aftenposten, Oslo (Noruega), 13/11/2014, 16h2019. 

 

Dias depois da publicação das primeiras matérias do LuxLeaks, Jean-Claude Juncker, 

recém-eleito presidente da Comissão Europeia e figura central do escândalo financeiro 

denunciado pelo ICIJ, precisa encarar a imprensa e o Parlamento Europeu. Ele assume ser 

“politicamente responsável” pelos problemas fiscais de Luxemburgo, mas nega pela primeira 

vez ser o “arquiteto” de um modelo que beneficia a evasão fiscal20. 

No Parlamento Europeu, partidos de esquerda conseguem apoio para uma moção de 

censura contra o seu presidente. A reação dos principais veículos jornalísticos do mundo é 

imediata. A Bloomberg21 publica editorial pedindo a renúncia de Juncker. O The New York 

Times escreve que as revelações dos vazamentos da PwC provocam um “furor crescente” na 

Europa. A Reuters chama a reação ao LuxLeaks de “tempestade dos impostos” (tax storm). 

Na reunião de Cúpula do G20, realizada em Brisbane (Austrália), nos dias 15 e 16 de 

novembro de 2014, Juncker se compromete a pressionar a Europa por uma reforma fiscal. 

Jornalistas fazem muitas perguntas sobre uma eventual renúncia, sobretudo após Tim Costello, 

presidente do C20 (comissão que procura incluir na agenda do G20 pautas que são da sociedade 

                                                 

18 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): 

<http://www.asahi.com/articles/ASGC54QGHGC5ULZU008.html>. 
19 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.aftenposten.no/okonomi/ 

Skatteprofessor-om-Luxleaks-Hemmelige-avtaler-vrir-konkurransen-7785122.html>. 
20 Tradução livre. Link acessado em 28/11/2015 (7h-8h GMT-3): <http://www.icij.org/blog/2014/11/lux-leaks-

causes-tax-storm-government-media-response>. 
21 Tradução livre. Link acessado em 30/11/2015 (13h GMT-3): <http://www.bloombergview.com/articles/2014-

11-09/jeanclaude-juncker-needs-to-go>. 
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civil internacional), declarar que ter Juncker na presidência da UE equivale a deixar um 

“drácula no comando de um banco de sangue”. 

No Reino Unido, Margaret Hodge (membro do Parlamento e presidente do Comitê de 

Contas Públicas) incentiva Juncker a quebrar o silêncio e a explicar suas ações. Na Bélgica, o 

governo do primeiro-ministro Charles Michel (o mesmo que terá a calva beijada pelo fanfarrão 

em junho de 2015) condena decisões fiscais secretas da dinastia Spoelberch e de grandes 

empresas, como a Lhoist e a Belgacom. O ministro das Finanças belga Johan Van Overtveldt 

ordena uma investigação em todas as decisões fiscais publicadas pelo ICIJ que se relacionem 

com a Bélgica. 

 

 

Figura 1 – Publicações do LuxLeaks ao redor do mundo. 

Série resultou de rede de trabalho com mais de 80 jornalistas22. 

 

Na Alemanha, o ministro das Finanças Wolfgang Schaeuble considera Juncker 

“diretamente cúmplice de haver evasão fiscal corporativa em massa”. Na Dinamarca, o ministro 

das finanças Benny Engelbrecht afirma à rede de rádio nacional que entrará em contato com a 

Comissão Europeia cobrando respostas às denúncias feitas pela série jornalística transnacional 

LuxLeaks. Na França, o ministro das Finanças Michel Sapin discursa após reunião com seus 

pares europeus e reitera as acusações da série, declarando que nem indivíduos nem empresas 

têm o direito de se colocar além da obrigação do pagamento de impostos. 

                                                 

22 Link da imagem: <http://www.icij.org/blog/2014/11/lux-leaks-causes-tax-storm-government-media-response>. 
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A enorme repercussão global que o ICIJ consegue em novembro de 2014 é sinal 

inconteste de seu poder de impacto sobre a opinião pública internacional. E não é a primeira 

vez que ganha os holofotes da mídia e do público. Antes disso, o mesmo ICIJ obtivera efeito 

análogo com o OffshoreLeaks, em 2013, causando mudanças em governos, quedas de diretorias 

corporativas, fuga de acionistas, indiciamentos e prisões. O presidente francês François 

Hollande declarara, daquela vez, que os “paraísos fiscais devem ser erradicados da Europa e do 

mundo”23. Diante do LuxLeaks, a diferença era que os fantasmas do capitalismo não circulavam 

por pontos obscuros da geografia mundial. Eles estavam estacionados ao lado da França e da 

Alemanha e haviam sido alimentados por quem era agora uma das principais autoridades da 

União Europeia. 

 

 

DISTRIBUINDO O FUTURO DO JORNALISMO 

 

 

A sequência de manchetes listada acima só foi possível graças à prática do “jornalismo 

transnacional”. Embora a sincronização das publicações lembre, em maior escala, a joint-

venture formada para a divulgação do célebre WikiLeaks24 – que, em 2010 se projetou como 

um marco para o “DDJ” (data-driven journalism), quando lançou na rede 92 mil documentos 

confidenciais ou secretos sobre a Guerra do Afeganistão, em cooperação com vários veículos 

de jornalismo convencional –, tal simultaneidade aqui se constitui como uma das etapas de um 

método de trabalho e não como uma estratégia episódica de divulgação. 

O jornalismo transnacional ainda não pode ser visto como um método estabelecido, por 

certo. Tanto que ainda é um objeto de estudo recente, que praticamente ainda não recebeu 

atenção sistemática da academia. Há apenas uma obra dedicada exclusivamente a discuti-lo 

como um método. O livro foi publicado em dinamarquês na segunda metade de 2015 por 

Brigitte Alfter, repórter dinamarquesa de origem alemã, e recebeu o título de Journalistik over 

grænser: Håndbog i cross border journalistik [Jornalismo transnacional: Livro-texto sobre 

jornalismo cross-border]. Por estar publicado em dinamarquês, sua leitura não foi possível para 

                                                 

23 BBC News, “France’s President Hollande: Eradicate tax havens”, 10/4/2013. Link: <http://www.bbc.com/news/ 

world-europe-22094194?tr=y&auid=12416210>. 
24 Para maiores detalhes, recomenda-se a leitura do livro de David Leigh e Luke Harding, WikiLeaks: a guerra de 

Julian Assange contra os segredos de Estado (2011). 
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a presente pesquisa, mas há que se reconhecer nele o mérito de ter lançado a proposta de 

sistematizar esse modo novo de realizar reportagens investigativas. 

Alguém poderá argumentar que talvez o jornalismo transnacional não tenha, até aqui, 

adquirido a consistência de um objeto já bem formado. Não descartamos esse alerta. Mesmo 

assim, é forçoso admitir que ele estabelece, de modo indiscutível, uma nova realidade na 

profissão. Já há uma cultura estabelecida em torno do jornalismo cross border (aqui chamado 

de transnacional). E, se ainda não há uma sedimentação de episódios, de desenlaces, de 

retornos, é apenas porque não houve tempo para tanto. Registre-se que Brigitte Alfter, como 

veremos adiante, coleciona algumas entrevistas e narrativas para exemplificar o jornalismo 

transnacional e ilustra estudos de casos com as técnicas de trabalho e (por que não?) com uma 

nova mentalidade de trabalho. 

A dimensão da novidade do jornalismo transnacional pode ser avaliada pelo fato de que, 

desde o início de nossa pesquisa, em meados de 2013, publicações especializadas em 

jornalismo, como a Columbia Journalism Review, publicaram textos em que manifestavam a 

surpresa pelo novo padrão de jornalismo que se experimentava no cenário internacional. Por 

exemplo, “How ICIJ established a new model for cross-border reporting”, divulgado em 21 de 

julho de 2015. 

Com isso, indicamos as principais questões norteiam esta tese objetiva responder: 

 

(1) Por que o jornalismo transnacional está se tornando uma tendência?  

(2) Como poderíamos definir essa prática? 

(3) Que conceitos existem em torno dela? 

(4) O jornalismo transnacional é uma evolução do jornalismo 

investigativo? 

(5) Pode-se falar de um método específico do jornalismo 

transnacional? 
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INTRODUÇÃO – UMA PRÁTICA QUE TEM SINAIS DE 

MÉTODO 

 

 

O tema desta tese é o jornalismo transnacional25, ou seja, o jornalismo que se apresenta 

como um método de trabalho que agrega uma rede de investigação colaborativa entre equipes 

baseadas em diferentes países acerca de um problema de relevância continental ou mundial. 

Assim como o LuxLeaks, de que falamos na apresentação, o SwissLeaks e o 

OffshoreLeaks (que serão aqui estudados) são séries jornalísticas transnacionais feitas nos 

últimos três anos e que mobilizaram centenas de jornalistas profissionais. No OffshoreLeaks, 

por exemplo, 86 jornalistas de 46 países expuseram mundialmente o universo dos “paraísos 

fiscais” após 15 meses de trabalho em torno de um banco de dados composto por 2,5 milhões 

de arquivos – um volume 160 vezes maior que aquele vazado pelo rumoroso (também já 

mencionado aqui e que será lembrado mais adiante) WikiLeaks. 

Entre as repercussões da divulgação dessa série transnacional, ministros das Finanças e 

chefes de Receitas de 51 países assinaram um acordo para a troca automática de informações 

tributárias. Embora o jornalismo transnacional possa ser praticado por redações “de prestígio”, 

a sua metodologia ganhou visibilidade no final dos anos 2000 por iniciativa de redações 

originárias de organizações sem fins lucrativos e de centros de investigação jornalística 

autônomos, a exemplo do Center for Public Integrity e do ICIJ (International Consortium of 

Investigative Journalists), responsáveis por coordenar a série OffshoreLeaks e muitas outras a 

partir de Washington DC, nos EUA26. 

Esta tese investiga se o jornalismo transnacional se torna atrativo para a produção de 

reportagens em profundidade porque permite reduzir custos de produção e aumentar o impacto 

das publicações. Embora a resposta pareça óbvia – o jornalismo transnacional interessa 

sobretudo a países em desenvolvimento porque divide os riscos de cobertura e diversifica a 

“agenda temática” da esfera pública. 

Em termos teóricos, a tese vislumbra dois desdobramentos: a) o método do jornalismo 

transnacional, ao permitir sua replicação em diferentes culturas profissionais, fortalece a 

discussão do jornalismo como forma de conhecimento; b) a partir do método transnacional se 

                                                 

25 In. cross border journalism; Es. periodismo transfronteirizo; Din. journalistik over grænser. 
26 Adiantando um detalhe que será exposto na tese: o ICIJ é uma das ramificações da organização sem fins 

lucrativos Center for Public Integrity (http://www.publicintegrity.org/). 
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esboça um jornalismo guiado sistematicamente por uma ética cosmopolita e que se destina a 

uma sociedade civil global. 

Para um país de dimensões continentais tal como é o Brasil, com 588 municípios na 

zona de fronteira, o método do jornalismo transnacional serve para pensar como os jornalistas 

investigam as regiões em que o país faz seus limites territoriais e como é possível abordar 

problemas que extrapolam as divisões políticas dos mapas. Em inglês, aquilo que esta tese 

traduziu para “jornalismo transnacional” significa literalmente “jornalismo que atravessa as 

fronteiras” (cross border journalism). 

A tese de doutoramento se identifica aos critérios de inovação e de reflexão crítica 

típicos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (PPGCOM ECA-USP). Sua vinculação 

temática aos “Estudos dos Meios e da Produção Mediática” (Área de Concentração II do 

PPGCOM) se faz evidente, uma vez que pesquisar o jornalismo transnacional renova os meios 

e mensagens no cenário informativo internacional, oferecendo dados concretos a discussões em 

jornalismo global (BERGLEZ, 2007, 2013; WARD, 2010a) e a adaptações feitas pelo 

jornalismo num cenário pós-industrial (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013). 

Quanto à linha de pesquisa “Informação e Mediações nas Práticas Sociais”, esta 

investigação identifica-se devido às seguintes disposições de estudo: “Processos de produção, 

difusão e recepção da informação no universo midiático, sob a perspectiva dos valores da 

cidadania, da ética e do interesse público, com ênfase nos vetores da produção da narrativa 

jornalística”27. A tese também se alinha ao recém-instalado Grupo de Pesquisa Jornalismo, 

Direito e Liberdade28, projeto transdisciplinar vinculado ao Departamento de Jornalismo e 

Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (CJE-ECA) e ao 

Instituto de Estudos Avançados (IEA), também da USP. 

A revisão da literatura demonstra que as referências ao jornalismo transnacional se 

valem de publicações dos últimos cinco anos, principalmente de edições da Columbia 

Journalism Review, da Nieman Reports, do Poynter Institute e de revistas científicas 

internacionais (journals) como a Journalism: Theory, Practice and Criticism, a International 

                                                 

27 PPGOM/ECA-USP, 15/3/2013, 16h45; atualizado em 13/5/2014, 15h01. Link acessado em 10/8/2015, 13h: 

<http://www3.eca.usp.br/pos/ppgcom/apresentacao/organizacao/linhas-de-pesquisa>. 
28 Trecho do Regimento Interno do Grupo de Pesquisa (2015): Seu objetivo central é aprofundar a pesquisa, a 

compreensão e o debate acadêmico e público sobre (a) a genealogia das práticas da imprensa, vista como 

instituição independente do Estado, (b) os princípios autorreguladores que a constituíram historicamente e (c) os 

múltiplos padrões normativos – próprios (espontânea e voluntariamente adotados por seus praticantes), sociais 

(postos pela demanda da sociedade ou do mercado, sem mediação estatal) e estatais (direito positivo e mecanismos 

de controle governamentais ou judiciários) que sobre ela incidem. 
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Communication Gazette29 e a Global Media and Communication30. A primeira referência de 

jornalismo transnacional como método jornalístico (ou projeto de um método) rastreada nesta 

pesquisa data de 2011, numa publicação de Brigitte Alfter para a Nieman Reports. 

A procura dos termos “jornalismo/reportagem transnacional” em revistas científicas 

brasileiras nível A2, como a Matrizes (USP) e a Revista Famecos (PUC/RS), não resultou em 

retorno de registros. Para a Revista ALAIC [Asociación Latinoamericana de Investigadores de 

la Comunicación], idem. No mercado editorial, durante o ano de 2015, foi localizado apenas 

um e-book na Amazon próximo ao tema. Não se tratava de jornalismo transnacional, mas de 

transborder journalism. Obra do pesquisador norte-americano Kevin Grieves, o título é 

Journalism across Boundaries (2002) e faz um estudo de newsmaking do jornalismo praticado 

na eurorregião Sar-Lor-Lux, formada por áreas da Bélgica, Alemanha, França e Luxemburgo. 

A publicação mais sistemática sobre a cross-border reporting [reportagem 

transnacional] é produzida por entidades sem fins lucrativos, por centros independentes de 

jornalismo e entidades multilaterais como a ONU, a exemplo da edição do título The Global 

Investigative Journalism Casebook: UNESCO series on Journalism Education (HUNTER, 

2002). A coletânea expõe conhecimentos e estratégias de investigação para questões globais 

como fenômenos sociais, meio ambiente, crises de governança, fraudes e fundos offshore, crime 

organizado, regimes antidemocráticos, eventos esportivos e guerra ao terror.  

Nesta tese, a bibliografia do século XX entra na categoria de clássicos da comunicação 

e do jornalismo (LIPPMANN, 1922; GROTH, 1960; HABERMAS, 1962, 1981), ou para 

recuperar conceitos em diferentes momentos históricos, tais como transnacionalização 

(HAMELINK, 1981; LINS DA SILVA, 1983), globalização (IANNI, 1996, 1997, 2000) e 

jornalismo como forma de conhecimento (GENRO FILHO, 1989; MEDITSCH, 1992, 1997). 

Questão à parte, a globalização é referenciada a partir do sociólogo Octavio Ianni e por nomes 

como Ulrich Beck (2005, 2006), Néstor García Canclini (1997, 2003, 2008, 2013), Gilberto 

Dupas (2005, 2011), Milton Santos (2000) e Joseph Stiglitz (2003). 

A bibliografia selecionada reconhece assimetrias da globalização e identifica traços no 

jornalismo transnacional que o podem situar como um contrapoder comunicacional capaz de 

                                                 

29 A Journalism: Theory, Practice and Criticism circula desde abril de 2000. É editada por Howard Tumber (City 

University London, Reino Unido) e Barbie Zelizer (Universidade da Pensilvânia, EUA). Disponível em: 

<http://jou.sagepub.com/>. A International Communication Gazette circula desde 1955. É editada por Cees 

Hamelink (Universidade de Amsterdã). 
30 A Global Media and Communication circula desde abril de 2005. Atualmente é editada por Daya Thussu 

(Universidade de Westminster, Reino Unido), Des Freedman (Goldsmiths, Reino Unido), Terhi Rantanen (LSE, 

Reino Unido), Clemencia Rodriguez (Universidade de Oklahoma, EUA) e Yuezhi Zhao (Universidade Simon 

Fraser, Canadá). Essa revista integra o Committee on Publication Ethics (COPE) <http://gmc.sagepub.com>. 
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promover accountability e equidade em níveis transnacionais. Logo, juntamente ao desafio 

técnico de um jornalismo pós-industrial (Anderson, Bell & Shirky, 2013), da convergência das 

tecnologias (Henry Jenkins, 2009), da revolução dos dados (Rob Kitchin, 2014) e do poder da 

comunicação em rede (Manuel Castells, 2003, 2013), há o desafio ético na promoção de um 

jornalismo global (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2007, 2014; Stephen Reese, 2001; Peter 

Berglez, 2007, 2013; Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2011; Franscico Karam, 1997, 2004; 

Rogério Christofoletti, 2008), uma provocação que se confirma pelo relato e pensamento de 

jornalistas-acadêmicos (Stephen Ward, 2005a, 2005b, 2008, 2010a, 2010b; Caio Túlio Costa, 

2009; e Eugênio Bucci, 2003, 2008, 2009, 2015). 

— Se o crime, a corrupção e a exploração humana se transnacionalizam, por que é que 

o jornalista também não vai fazer o mesmo? — Esse discurso se repete em palestras, livros-

texto e oficinas de muitos profissionais envolvidos com o jornalismo transnacional. Uma 

resposta similar foi dada em entrevistas feitas exclusivamente para esta tese, como foi o caso 

da dinamarquesa Brigitte Alfter, do sul-africano Justin Arenstein e do brasileiro Mauri König31. 

Segundo pesquisa internacional de Steven Vertovec, professor de Antropologia 

Transnacional na Universidade de Oxford, o uso do termo “transnacionalismo” passou de um 

conjunto difuso de artigos publicados na área de Ciências Sociais durante a década de 1980 

para cerca de 1.300 artigos que o traziam como palavra-chave; sendo que 2/3 deles foi publicado 

entre 1998-2003 (VERTOVEC, 2009). 

No caso brasileiro, a novidade em se estudar o jornalismo transnacional pode ser 

constatada a partir da consulta a dois repositórios acadêmicos on-line – o Banco de Teses da 

Capes32 e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que é mantida pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)33. O Banco de Teses da 

Capes apresenta 127 entradas para a busca do termo “Transnacional”, mas apenas uma delas 

está vinculada à grande área da Comunicação34. Desse conjunto de produção acadêmica, 28 

pesquisas correspondem a doutorados, 97 a mestrados acadêmicos e 2 a mestrados 

                                                 

31 A pesquisa considera entidades sem fins lucrativos, centros independentes de jornalismo e redes de jornalistas 

investigativos como sendo fontes atualizadas em se tratando de jornalismo cross border. Relatórios também não 

escaparam ao monitoramento da tese, a exemplo do The New York Times Innovation Report (março de 2014), 

dos dossiês de Columbia sobre jornalismo pós-industrial (Anderson, Bell & Shirky, 2013) e sobre jornalismo de 

dados (The Art and Science of Data-Driven Journalism, 2014), e dos relatórios Nielsen (State of The Media: The 

Social Media Report, 2012; e O consumidor Mobile: uma visão global, 2013). Sendo ou não citadas, tais fontes 

alentaram reflexões aqui presentes. 
32 Repositório acessado em 10/10/2015, 21h: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. 
33 Repositório acessado em 10/10/2015, 21h: <http://bdtd.ibict.br/>. 
34ALENCAR, Larissa Barros de. Representações do migrante internacional em Veja e Newsweek. 1º/1/2011. 224 

f.M estrado Acadêmico em Comunicação. Instituição de Ensino: Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFPE. 
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profissionais. A produção localizada divide-se em 28 áreas do conhecimento, sendo mais 

populares o Direito (46), a Antropologia (8), a Ciência Política (8), a Literatura Brasileira (7) e 

a Sociologia (7). 

Ao navegar pelo portal do IBICT, após escrever “transnacional” na ferramenta de busca, 

os primeiros blocos de entradas são marcados por duas relações – “marcos jurídicos e 

fronteiras” e “segurança e fronteiras”35. O interesse pela transnacionalização do crime também 

desperta o interesse de pesquisadores na USP36. No sistema de buscas da Capes, o termo 

“globalização”, por sua vez, gera 1.154 entradas37. A área da Comunicação perfaz apenas 3,8% 

das pesquisas sobre globalização cadastradas nesse repositório – 44 entradas. Quanto ao termo 

“global”, ele gera 3.495 entradas e, dessa vez, a área de Administração (176) supera o Direito 

(145). Na Comunicação, contam-se 27 entradas (0,77% do total). 

O trabalho tem a pretensão de indicar uma tendência contemporânea à medida que 

escreve essa “história em tempo real”, ora com agentes, ora com documentos, ora combinando 

dados. Além da consulta à bibliografia de referência e de relatórios contemporâneos, aplicam-

se técnicas de levantamento de dados, organização de tabelas, entrevistas não estruturadas e 

levantamentos historiográficos. Muitas cenas são narradas a fim de ilustrar esse jornalismo em 

ação. Se o rigor é um princípio do trabalho, o interesse em ser claro e em democratizar o acesso 

à pesquisa passa por essas narrativas. 

 

 

COMO FOI ESTRUTURADA ESTA TESE – A SUA DIVISÃO EM TRÊS 

PARTES 

 

 

A série LuxLeaks, ao abrir esta tese, expôs o modelo de sincronização das publicações. 

Colocou a descoberto a coordenação do trabalho colaborativo entre equipes de jornalistas de 

                                                 

35 Na tese Integração e segurança na Amazônia Transnacional (UFSCar), Paulo Gustavo Pellegrino Correa e João 

Roberto Martins Filho analisam o papel do Brasil como “o maior país amazônico no binômio integração e 

segurança na América do Sul”. Na dissertação Criminalidade organizada transnacional e a globalização” (UCB, 

2006), procura-se responder se a legislação brasileira conseguiria aplicar o conceito previsto na Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 
36 Por exemplo: a tese em Ciência Política, defendida em 2009, por Guilherme Cunha Werner – O crime organizado 

transnacional e as redes criminosas: presença e influência nas relações internacionais contemporâneas. 
37 Das 1.154 entradas encontradas no sistema de buscas da Capes para o termo“globalização”, 20% delas foram 

escritas na área do Direito, valor próximo ao da soma dos três colocados seguintes (Educação e Geografia, ambos 

com 7%, e Sociologia, com 6,4% da produção). 
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diferentes países e o planejamento feito a longo prazo para garantir o impacto na divulgação. 

Já, a partir daí, revelam-se as três faces pelas quais se pode conhecer teoricamente o objeto de 

estudo desta tese: Prática, Método e Conceito. 

Na Parte II, chamada “Prática”, é feita uma descrição em linguagem jornalística dos 

casos mais notáveis em jornalismo transnacional. São estudados aí alguns casos exemplares, 

como o OffshoreLeaks, o SwissLeaks¸ o Rosia Montana e FarmSubsidy. Se os dois primeiros 

são estudados com fôlego, os dois últimos ilustram como a “pauta regional” pode tomar 

proporções globais e como leis de acesso à informação se tornaram vitais para o jornalismo que 

atravessa as fronteiras. 

Os dois “leaks” pormenorizados na Parte I estiveram sob direção do ICIJ (sigla de 

International Consortium of Investigative Journalists, o Consórcio Internacional de Jornalistas 

Investigativos). O OffshoreLeaks, que denunciou os paraísos fiscais em escala global, lembra 

outras tantas proezas do jornalismo investigativo tradicional: começou graças a um pacote 

chegando pelos correios, vindo de um remetente anônimo. Narra-se aí como o repórter Gerard 

Ryle (destinatário da remessa postal) sequer imaginava que sua investigação de fraude 

corporativa na Austrália o levaria, a médio prazo, a mudar de continente para chefiar um 

consórcio internacional a poucas quadras da Casa Branca.  

Depois de cruzar o Pacífico, Ryle conseguiu decifrar a “mina de ouro” digital que havia 

recebido, ampliar para o mundo sua investigação e, principalmente, conseguiu não ser 

processado simultaneamente em dezenas de países. O caso mostra claramente que somente com 

o estabelecimento de uma poderosa rede de jornalistas seria possível mapear a ação dos paraísos 

fiscais e ao mesmo tempo garantir a segurança dos repórteres. Ainda nessa Parte I, parte-se para 

a recapitulação de como o Brasil finalmente passa participar do jornalismo transnacional, em 

2014, com a série SwissLeaks. A reportagem minuciosa e extensa, que se alongou por meses, 

foi uma bomba editorial jogada contra o HSBC e o velho destino de políticos corruptos 

brasileiros: a Suíça.  

Para facilitar a compreensão dessa investigação, a Parte I traz duas listas em que 

reconhece o volume de produção de Fernando Rodrigues (portal UOL) e, depois, de Chico 

Otávio e sua equipe em O Globo, que eram os “pontos da rede” ICIJ no Brasil. Para efeito 

comparativo com o OffshoreLeaks, esta primeira parte também apresenta a repercussão 

internacional do caso. Na seção Apêndice, pode-se continuar a leitura de efeitos das publicações 

brasileiras, uma vez que é lembrada a “polêmica” relacionada a não divulgação da “lista das 

contas suíças”. 
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Para finalizar a Parte I, que trata das “Práticas”, apresenta-se a série Roşia Montană e, 

depois, o grupo Farmsubsidy.org. O primeiro caso diz respeito a uma história global saída de 

um vilarejo da Transilvânia, que era o cenário de um intenso debate de mineração de ouro e 

onde pendiam discussões ora sobre desemprego, ora sobre crimes ao patrimônio histórico e 

ambiental. O tópico seguinte trata do estabelecimento de uma rede continental que fez uso de 

múltiplas leis de acesso à informação para montar o quebra-cabeça do subsídio agrícola 

europeu. A dinamarquesa Brigitte Alfter, uma das proponentes do jornalismo transnacional 

como método, integra essa rede investigativa, cuja série de reportagens foi premiada nos 

Estados Unidos pela associação de repórteres e editores (IRE). Por fim, ilumina-se o tema dos 

informantes e dos vazamentos (de onde vêm o sufixo “leaks”), para mostrar que há, aí, uma 

novidade: a perícia técnica diante de computadores e de sua linguagem de programação.  

Na Parte II, chamada “Método”, reúnem-se os elementos indicativos de que o 

Jornalismo Transnacional constitui uma evolução do jornalismo investigativo, mas também 

detém características de método próprio. Para chegar a tal constatação, são percorridos os 

conceitos de jornalismo pós-industrial, jornalismo investigativo, jornalismo de dados e 

jornalismo sem fins lucrativos. A seguir, comenta-se a “ecologia da mídia” e o impacto das 

tecnologias da comunicação nos anos 2010 que resultaram no estabelecimento conceitual de 

uma nova era comunicacional a ponto de exigirem do jornalismo uma readaptação. A tese então 

faz remissão ao conceito de jornalismo pós-industrial (ANDERSON, BELL & SHIRKY, 2013). 

Entre as novas necessidades do jornalista desse período, está a de ser colaborativo, 

empreendedor e ter personalidade. Conforme diria Henry Jenkins, do MIT, a convergência se 

dá mesmo dentro da cabeça das pessoas. E, podemos acrescentar, dentro do espírito das equipes. 

Ainda nessa segunda parte, recupera-se a ideia de “affordances” de James J. Gibson 

(1979), para indicar que as tecnologias abrem novas ambiências e novas possibilidades de se 

fazer jornalismo. O conceito de big data (KITCHIN, 2014), nesse trecho, joga um papel crítico. 

A partir do jornalismo de precisão, inicia-se a discussão que vai chegar ao jornalismo de dados. 

Para o contextualizar esse método que se vale de técnicas computacionais e métodos 

quantitativos, são expostas as principais características do big data (como os seus “3V”). 

Também aí são feitas algumas ilustrações pontuais sobre como o “data-driven journalism” 

(jornalismo orientado a dados) tem causado efeitos interessantes no cenário jornalístico da 

América Latina.  

Como há de ficar bastante evidente, esta tese considera o jornalismo transnacional como 

evolução do jornalismo investigativo. Para isso, concorrem as percepções de que o teste de 

hipóteses é central em sua prática (e seu método), como preconiza TAMBOSI (2003, 2005, 
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2007). No arco descrito pela pesquisa, surge a antiga figura do repórter investigativo descrito 

como “muckraker” ainda no início do século XX. Inicialmente pejorativo, tal metáfora (“um 

homem com um rastelo”) passaria, ao longo das décadas, a definir um jornalista habilitado em 

denunciar casos de corrupção e crimes, tornando-se um termo positivo. Fala-se, ainda nesta 

parte, em empreendedorismo, que, aliado ao apetite pela notícia, descortina “uma 

impressionante e improvável nova era de ouro”, conforme diz o repórter veterano Charles Lewis 

(2009). 

O conceito de “jornalismo sem fins lucrativos” também comparece a esta parte. 

Primeiro, a tese busca apresentar uma contextualização da “crise”, tanto econômica como de 

credibilidade, tanto no quesito mundial quando nacional. As demissões em massa (chamadas 

no Brasil de “passaralhos”), dizimando redações, expressaram (expressam) parte dessa retração 

profissional. No entanto, surge a “resposta”: a migração de profissionais de “redações 

comerciais” para “redações não comerciais”. Relatórios desenvolvidos nos EUA, citados nessa 

parte, indicam a força de uma cultura filantrópica da qual se beneficia o jornalismo 

(WALDMAN, 2011; FRIEDLAND & KONIECZNA, 2011; MITCHELL & JURKOWITZ, 

2013; HENRY-SANCHEZ & KOOB, 2013), dando conta de que um cenário “improvável” 

começa a emergir no ambiente da imprensa, convidando alguns observadores a um otimismo 

responsável. Indica-se que o contexto do Brasil em 2016 se assemelha ao que se experimentou 

no jornalismo pós-crise de 2008. 

Uma lista de “agências, startups e coletivos de jornalismo”, que viram temas de pesquisa 

e ocupam congressos profissionais e acadêmicos, trazem novidades no cenário do jornalismo. 

Devido ao valor do jornalismo sem fins lucrativos, os achados desta tese sugerem que um termo 

como “redação não comercial” deveria ser aplicado para classificar organizações que sugerem 

que o jornalismo pode muito bem existir de maneira independente, inclusive de anunciantes. 

Por fim, com base na observação do método, a Parte II sugere distinções entre “jornalismo 

internacional”, “jornalismo de zona de fronteira”, “jornalismo transborder” e “jornalismo 

transnacional”. 

Ao entrar na discussão do jornalismo transnacional como um método, o texto desta tese 

vai, finalmente, ao encontro da proposta da dinamarquesa Brigitte Alfter e da chilena Florencia 

Melgar Hourcade. Depois, avança na discussão sobre algumas características do jornalismo 

transnacional, em que se destaca, uma vez mais, a divisão de riscos entre jornalistas, que resulta 

na redução de riscos. Além de relatórios do CPJ (Comitê para a Proteção dos Jornalistas), são 

citados projetos em que jornalistas deixaram a competição de lado para denunciarem a violência 

contra seus colegas de profissão (Projetos Arizona, Manizales e Chauncey Bailey). 
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Na parte final da tese, a Parte III, chamada “Conceito”, faz-se uma discussão teórica 

de temas afetados pelo jornalismo transnacional, tais como cidadania, opinião pública e a ideia 

de verdade no jornalismo. Seguem-se os tópicos “sociedade civil global em construção” 

(KALDOR, 2003), “ascensão e fractalização da opinião pública” (HABERMAS, 1991, 2014; 

LIPPMANN, 2008; BASTOS, 2011; BLOTTA, 2010) e, antes de qualquer exercício de 

futurologia, pratica-se a historiografia para delimitar o que chamamos de “jornalismo ‘pré-

industrial’”. O fio de Ariadne é o conceito da objetividade pelo qual o estudo passa por Michael 

Schudson (1978), Dan Schiller (1981) e David Mindich (1998). 

No estudo contido nesta tese, o futuro do jornalismo pode ser visto como o horizonte da 

verdade no jornalismo. No mesmo movimento, o conceito de objetividade migra para o de 

transparência. Vive-se uma explosão de gêneros jornalísticos “lentos”, tal como o long-term 

journalism. Há quem observe que a saída do jornalismo é procurar ser sábio, conforme propõe 

Mitchell Stephens, professor Universidade e Nova York (NYU). 

Ao final do trabalho, delineia-se como mais nitidez a razão pela qual o jornalismo 

transnacional pode ser um antídoto contra as assimetrias da globalização, além de ser capaz de 

propor reformas da democracia. Autores como CANCLINI (1997), DUPAS (2005, 2011), 

STIGLITZ (2003) serão fundamentais nessa passagem, em que método e ética parecem 

convergir (ZELIZER, 2004; WARD, 2005a, 2005b, 2008, 2010a, 2010b; BUCCI, 2015). 

Feito esse resumo, passemos à Parte I.  
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PARTE I – PRÁTICA 

 

 

Com o propósito de verificar os indícios do que parece despontar como tendência na 

área das Comunicações, tendência que pode ser tratada pelo nome de jornalismo transnacional, 

esta primeira parte pretende analisá-la à luz das séries jornalísticas transnacionais e de seu 

impacto nos diversos países. 

A emergência dessa nova prática se deu a partir das tentativas de superar limitações de 

modelos anteriores. Veremos aqui que, na opinião do diretor do Centro Romeno de Jornalismo 

Investigativo Stefan Candea, a falta de visão colaborativa, a falta de recursos para o trabalho 

em profundidade e, em alguns casos, até mesmo práticas de corrupção, eram pontos falhos das 

redações tradicionais. Esses problemas teriam favorecido a ascenção de outros sistemas 

organizacionais. Foi então que, reconhecendo um décifit investigativo crescente, formaram-se 

grupos de jornalismo investigativo independentes em organizações transnacionais, 

principalmente na condição de organizações sem fins lucrativos (CANDEA, 2013a). 

Ao contextualizar a fundação do ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists), o mais importante organismo coordenador de séries transnacionais do mundo, a 

própria organização argumenta que o interesse público vinha sendo prejudicado, pois se 

percebia (e se percebe) que as redações tradicionais há algum tempo eram constrangidas por 

deadlines cada vez menores e por falta de recursos. Em países pouco desenvolvidos, as ameaças 

se concretizavam (e se concretizam) em agressões e assassinatos contra jornalistas: 

 

Globalização e desenvolvimento têm colocado pressões extraordinárias sobre 

as sociedades humanas, constituindo uma ameaça sem precedentes por conta 

de indústrias poluentes, redes criminosas transnacionais, Estados párias e as 

ações de figuras poderosas no mundo dos negócios e dos governos. (ICIJ, 

tradução livre, 2012). 

 

Mas se o jornalismo investigativo pode ser aplicado como “método” tal qual esta tese 

afirma, por que é que ele não se globalizou antes? Quem pode dar parte da resposta é Anya 

Schiffrin, organizadora da obra Global Muckraking. Para ela, “distanciamento geográfico, o 

lapso de tempo, barreiras linguísticas, censura governamental, um interesse natural por notícias 

do próprio país e a falta de apelo comercial” (SCHIFFRIN, 2014, p. 3, tradução livre) são 

motivos para que um tema de importância global demore a alcançar uma audiência global. 

Contudo, o impulso para a transnacionalização do jornalismo veio com a Internet, as redes 

sociais e o jornalismo cidadão (SCHIFFRIN, 2014, p. 9, tradução livre). 
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Para entender melhor essas proposições e esses diagnósticos, é necessário examinar 

mais de perto alguns casos concretos em que essa nova prática se estabelece. Cuidemos disso, 

portanto.  
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CAPÍTULO 1 – OFFSHORELEAKS – O VAZAMENTO 

GLOBAL QUE CHEGOU PELOS CORREIOS 

 

 

Um vazamento 160 vezes maior que o WikiLeaks, devassando o mundo dos negócios 

como nunca se viu. Assim foi o OffshoreLeaks, que revelou informações de propriedade de 

empresas criadas em 10 jurisdições offshore durante um período de quase 30 anos até 2010, 

incluindo documentação das Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cook e Cingapura. 

Alguns analistas consideram a série a primeira investigação com impacto global a expor 

o mundo das empresas transnacionais “por dentro”. Para o jornalista britânico Duncan 

Campbell 2013), o trabalho “representa uma das maiores parcerias investigativas transnacionais 

na história do jornalismo”38. 

Em reportagem de Frédéric Zalac (2013) para a CBC News, “The Pursuit of Openness”, 

o repórter Gerard Ryle explica como foi sua trajetória que, finalmente, iria levá-lo ao cargo de 

diretor do ICIJ. Ryle trabalhava em seu país de origem, a Austrália, e apurava fraudes de 

empresas do setor energético. Ao fazer uma escala pelas Ilhas Virgens Britânicas, começou a se 

familiarizar com o mundo dos paraísos fiscais. O conteúdo de suas matérias chamou a atenção 

de quem tinha dados fiscais para vazar, porque deixavam muito claro que a intuição daquele 

repórter (seu “faro”, como se diz no jargão das redações) era evidente. Ali estava um 

profissional capaz de decifrar dados contábeis de agências offshore. Tempos depois, chegou ao 

local de trabalho de Ryle um pacote entregue pelos correios. Dentro, havia um disco rígido. Era 

o presente de um denunciante anônimo ao jornalista investigativo. 

“Foi uma coisa bem à moda antiga” (old-fashion thing), brinca Ryle. Ao navegar pelo 

conteúdo do HD, ele percebeu que o disco era uma mina de ouro, embora “não soubesse 

exatamente o que significava”39. Ryle sabia que precisaria de muito tempo para pesquisar quem 

eram aquelas pessoas e o que elas faziam. Sozinho ele não daria conta. Ao fazer buscas na 

Internet e procurar colaboradores, descobriu o ICIJ. Entendeu que a organização seria capaz de 

lhe dar condições de decifrar os dados e, depois saberia, meios de aplicar uma metodologia 

transnacional de trabalho. Atravessou o Pacífico rumo aos Estados Unidos, levando na bagagem 

                                                 

38 No original: “ICIJ’s team of 86 investigative journalists from 46 countries represents one of the biggest cross-

border investigative partnerships in journalism history”.  
39 Frase original falada por Gerard Ryle: “I know it was a potential gold mine, but I don´t actually know what I are 

looking at. I was not sure how valuable was it is”. 
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os cerca de 2,5 milhões de arquivos para o ICIJ, daquilo que futuramente se transformaria no 

OffshoreLeaks. 

Foi convidado a trabalhar em Washington para o ICIJ. A equipe começou a contatar 

jornalistas ao redor do mundo para saber como eles poderiam colaborar para ligar dados a 

pessoas suspeitas, em seus países, de crimes como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e outras 

condutas ilícitas. Uma das diretoras do projeto foi a jornalista Marina Walker Guevara. 

A rede se foi formando, até conseguir recrutar 86 jornalistas espalhados em 46 países. 

O trabalho foi tão bem feito que, diferentemente do caso WikiLeaks, o “whistleblower” do 

OffshoreLeaks não foi descoberto posteriormente40, quer dizer, as fontes não vieram a público.  

O jornal The Sidney Morning Herald, na edição de 5 de abril de 201341, destaca a corrida 

global iniciada por Gerard Ryle antes mesmo de assumir o cargo de coordenador do ICIJ. Em 

vez de ser uma matéria de interesse nacional com desdobramentos no exterior, o OffshoreLeaks 

não parava de gerar efeitos na política, na economia e mesmo no mundo comunicacional – 

“Embarrassing the powerful”, “Millions in secret accounts”, “Larger than WikiLeaks”. Ryle 

lembra do valor da colaboração no trabalho investigativo, malgrado a resistência de muitos de 

seus colegas em fazer concessões: 

 

Eu queria incentivar a colaboração entre os jornalistas, algo que nós, 

jornalistas investigativos, normalmente não gostamos de fazer. Gostamos de 

trabalhar por conta própria e de manter os nossos segredos42. 

 

A série jornalística transnacional OffshoreLeaks provou situações de evasão fiscal, 

lavagem de dinheiro e outras condutas ilícitas na China, Azerbaijão, Rússia, Canadá, Paquistão, 

Filipinas, Tailândia, Mongólia. Em geral, os personagens eram membros dos governos (e seus 

familiares e sócios), que adotavam empresas de fachada e contas bancárias secretas em paraísos 

fiscais. 

Para se ter uma ideia da magnitude das repercussões, é creditado ao OffshoreLeaks o 

rebaixamento da China no Índice de Percepção da Corrupção Anual em 2014. Autores do 

                                                 

40 O WikiLeaks envolveu a publicação de “diários do Iraque”, “diários do Afeganistão” e o “Cablegate” (telegramas 

diplomáticos norte-americanos). O conteúdo foi vazado pelo jovem militar Bradley Manning, que cumpria 

expediente no Iraque e acabou tendo seu nome revelado pelo hacker Lamo à revista Wired. 
41 The Sidney Morning Herald, 5/4/2013. “Mysterious mail to Australian journalist triggers global tax haven 

expose”: <http://www.smh.com.au/business/world-business/mysterious-mail-to-australian-journalist-triggers-glo 

bal-tax-haven-expose-20130405-2hak3.html>. 
42 Trecho original: “‘I wanted to encourage collaboration among journalists, something that we, investigative 

journalists, normally don't like to do. We like to work on our own and keep our secrets’, Ryle said”. 
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relatório da Transparência Internacional admitiram que a série foi decisiva para diminuir pontos 

do país asiático, ao expor como a elite econômica chinesa usava o sigilo offshore. 

No âmbito governamental, a série transnacional despertou o interesse da Grã-Bretanha, 

França, Alemanha, Itália e Espanha em combater a evasão fiscal por meio de alianças de 

trabalho e da troca de informações bancárias. Houve, ainda, um acordo firmado entre 51 

ministros das Finanças e chefes de Receitas durante um fórum mundial em Berlim para 

descobrir fundos não declarados mantidos em contas offshore. Na Índia, foi criada uma força-

tarefa para detectar crimes de sonegação relacionados às remessas de dinheiro para paraísos 

fiscais, utilizando dados da reportagem, e chegou-se aos nomes de mais de 600 cidadãos e 

empresas por via do banco de dados do ICIJ. 

O OffshoreLeaks revelou que bancos de alto conceito internacional, como o UBS, o 

Credit Suisse e o Deutsche Bank, recomendam esquemas offshore a seus clientes. Outro fator 

de indignação da opinião pública mundial foi dar a conhecer como os magnatas usam esquemas 

offshore para obter mansões, iates e obras de arte. Evidenciou-se como o sigilo offshore só era 

possível de ser mantido graças à formação de uma indústria bem paga de contadores, 

advogados, banqueiros, corretores e outros agentes que não se importavam com a origem dos 

capitais, mesmo que fossem de práticas de corrupção ou de outros crimes. 

Vale citar o artigo publicado na Folha de S. Paulo43 pela jornalista e diretora do ICIJ 

Marina Walker Guevara. O texto comemora com os leitores as repercussões das séries sobre 

paraísos fiscais coordenadas pelo consórcio investigativo: 

 

Quando o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos [ICIJ] iniciou 

a investigação do caso SwissLeaks, há dez meses, sabíamos que seria uma 

notícia importante – mas não imaginávamos que provocaria uma reação de 

choque em cadeia, levando executivos do HSBC a pedir desculpas, 

autoridades governamentais a abrirem inquéritos em vários países e cidadãos 

a exigir igualdade fiscal e transparência, seja pelo Twitter ou pelo Avaaz. 

(GUEVARA, 2015). 
 

As repercussões não pararam. Na Espanha, a rede do ICIJ conseguiu expor a compra de 

um Van Gogh pela magnata Carmen Thyssen-Bornemisza mediante uma transação nas Ilhas 

Cook. Ou seja, enquanto “tycoons” possuíam acesso exclusivo às vantagens fiscais para ampliar 

                                                 

43 Trecho do artigo: “Desde 2012, o ICIJ tem investigado os paraísos fiscais – que fazem parte do tema muito mais 

amplo da desigualdade econômica. Primeiro, revelamos os verdadeiros donos por trás de mais de 100 mil empresas 

secretas em ilhas do Caribe. Depois, revelamos como algumas das maiores empresas do mundo usam o paraíso 

fiscal de Luxemburgo, no centro da Europa, para pagar impostos que não chegam a 1%. E, em 9 de fevereiro, ao 

lado de mais de 50 empresas jornalísticas, expusemos como a filial suíça do HSBC havia aberto e mantido contas 

bancárias para traficantes de armas, negociantes de diamantes, de sangue e sonegadores de impostos do mundo 

inteiro”. 
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seu luxo e patrimônio, a classe média precisava sustentar a Previdência em seus respectivos 

países44. 

Os dados offshore investigados pelo ICIJ identificaram empresas nas BVI (Ilhas Virgens 

Britânicas) pertencentes à esposa do vice primeiro-ministro da Rússia, Igor Shuvalov, e a dois 

altos executivos da Gazprom (estatal russa que é maior extratora mundial de gás natural). Na 

Mongólia, o vice-presidente do Parlamento, Bayartsogt Sangajav, foi questionado pelo ICIJ 

sobre uma empresa offshore e uma conta bancária na Suíça, ambas mantidas em segredo em 

relação ao fisco do seu país. Sangajav assumiu a denúncia e cogitou renunciar ao cargo. 

Além de o OffshoreLeaks ter provocado abalos nos EUA – envolvendo figuras malditas 

em Wall Street, como Paul Bilzerian e Raj Rajaratnam – e no Canadá – envolvendo um célebre 

advogado e sua esposa senadora, Tony e Pana Merchant –, identificou ilícitos junto à 

representante do Comércio Exterior da Tailândia, Nalinee “Joy” Taveesin. O mesmo se pode 

dizer do magnata que ganhou bilhões de dólares no Azerbaijão a partir de contratos feitos 

durante o boom de construção promovido pelo presidente Ilham Aliyev. Havia ligações entre o 

empresário e empresas offshore sigilosas pertencentes às filhas de Aliyev. 

Nas Filipinas, autoridades se mostraram ansiosas em tentar reaver parte dos 5 bilhões 

de dólares, valor estimado das décadas de corrupção do ex-ditador Ferdinand Marcos. O motivo 

do entusiasmo veio da notícia do OffshoreLeaks de que a filha mais velha do falecido 

mandatário, Maria Imelda Marcos Manotoc, era beneficiária de conta nas BVI, o que ela não 

declarara ao Fisco. 

Tamanha constelação de tremores de terra nas finanças internacionais e nos seus 

segredos internacionais ajudou a indicar que uma nova prática dava conta de levar a 

investigação jornalística a fronteiras antes inacessíveis aos repórteres. O mundo estava ficando 

diferente. 

.  

                                                 

44 Para quem se interessa pelo impacto dos paraísos fiscais sobre a economia global, indica-se o documentário 

canadense The Price We Pay (2014), de Harold Crooks. Para o cineasta, os paraísos fiscais são os responsáveis 

por haver “níveis históricos de desigualdade que deslocam a carga fiscal sobre a classe média e os pobres” (Fonte: 

<http://www.thepricewepay.ca/>). 
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Figura 2 – Quadro interativo do OffshoreLeaks. 

Fonte: ICIJ. 

Figura 3 – Detalhe de quadro interativo do OffshoreLeaks.  
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CAPÍTULO 2 – SWISSLEAKS – O BRASIL ENTRA NO PÁREO 

 

 

O SwissLeaks segue na mesma linha do OffshoreLeaks – está ligado a crimes 

financeiros, como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Nesse caso, o informante não foi 

anônimo, mas um ex-funcionário do HSBC, Hervé Falciani. Até chegar ao ICJI, os dados 

tiveram uma primeira investigação pelo governo francês a partir de 2008, da qual se beneficiaria 

o jornal Le Monde, que listou mais de 100 mil clientes entre pessoas físicas e jurídicas, 

distribuídos em mais de 200 países45. A fim de ampliar a investigação e de globalizá-la, o Le 

Monde entrou em contato com o consórcio de jornalistas ICIJ. Mais uma vez, a aliança entre 

um órgão da imprensa convencional e a rede colaborativa de profissionais independentes iria 

ajudar a imprensa e aprimorar a transparência internacional. 

Para investigar contas suíças de correntistas brasileiros, o ICIJ contatou o jornalista 

Fernando Rodrigues, que atuava na Folha de S. Paulo e no portal UOL, além de ser fundador 

e um dos diretores da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). Meses depois, 

incluiu-se mais um participante na apuração: o jornalista Chico Otávio, vinculado ao impresso 

O Globo. No Brasil, o SwissLeaks ganhou maior projeção que o OffshoreLeaks. Além do fator 

da produção noticiosa local, não se pode ignorar o lastro comunicacional deixado pela atuação 

investigativa de Gleen Greenwald junto ao caso Snowden. Advogado americano e colunista do 

jornal britânico The Guardian entre 2012 e 213, Greenwald foi o principal repórter investigativo 

que mostrou ao mundo as denúncias do ex-agente de segurança dos Estados Unidos sobre a 

espionagem que seu governo realizava nas redes digitais (especialmente sobre mensagens de 

correio eletrônico e sistemas de telefonia celular). O fato de ele residir no Brasil nessa época 

ajudou a sensibilizar e pautar a imprensa brasileira sobre a vigilância eletrônica massiva e, 

depois, sobre a espionagem norte-americana junto à chefe de Estado Dilma Rousseff. 

Apenas Fernando Rodrigues (portal UOL) e Chico Otávio (jornal O Globo) foram 

escolhidos pelo ICIJ para fazer a cobertura do caso SwissLeaks no Brasil. De início, apenas o 

primeiro46 é que havia sido escolhido, mas Rodrigues começou a receber críticas na Internet 

                                                 

45 Os dados do SwissLeaks se dividem em três grandes grupos de arquivos bancários internos: a) de clientes e de 

suas contas privadas associadas à filial suíça do HSBC, na maior parte deles do período de 1988 a 2007; b) de 

montantes máximos das contas durante 2006 e 2007; c) de notas feitas com clientes e de conversas feitas por 

funcionários do banco durante 2005. Além de fornecer riqueza de detalhes de empresas offshore secretas ligadas 

a algumas contas, o caso expôs mais de US$ 100 bilhões, sendo 12,6 bilhões deles em nome de instituições 

governamentais, como a Venezuela, país rico em petróleo. 
46 Fernando Rodrigues escreveu Políticos do Brasil: uma investigação sobre o patrimônio declarado e a ascensão 

daqueles que exercem o poder, que foi publicado em 2006. O trabalho recebeu o Prêmio Esso de Melhor 

Contribuição à Imprensa em 2006, por sua versão livro e pelo portal homônimo, Políticos do Brasil. 
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por não divulgar a “lista” na íntegra, tendo sido acusado de pertencer à “mídia burguesa” e 

outros desaforos. Depois, foi criticado por não compartilhar os dados com outros jornalistas. 

Perguntava-se por que só ele podia investigar um caso que era “de interesse público”. O 

jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor de A privataria tucana (2011), tentou obter a lista 

diretamente com o ICIJ. Ao ter o pedido negado, rompeu com a instituição para a qual já 

colaborara. 

As críticas foram tantas que Marina Walker Guevara publicou um artigo na Folha de S. 

Paulo (o mesmo citado anteriormente) para explicar os procedimentos desenvolvidos por 

Rodrigues e, em alguma medida, explicar o mal-entendido diante dos métodos do jornalismo 

transnacional. Até o dia dessa publicação, Rodrigues havia feito 18 postagens sobre a série em 

seu blog no portal UOL. A seguir, reproduzimos dois trechos do artigo: 

 

[VAZAMENTOS] 

Algumas pessoas nos perguntaram por que não publicamos as listas completas 

de nomes. E respondemos: é porque somos jornalistas e trabalhamos com 

casos de interesse público. Não somos vazadores de dados. Não somos 

ativistas. Não somos um órgão governamental. 

 

[JORNALISMO LENTO] 

Praticamos “jornalismo lento”, trabalhando durante meses com um exército 

de editores e checadores que questionam nossas hipóteses. Escolhemos 

cuidadosamente nossos parceiros ao redor do mundo, sejam jornalistas ou 

meios de comunicação (GUEVARA, 2015). 

 

A resposta do ICIJ foi a de incorporar outro jornalista à investigação, dentro da filosofia 

colaborativa. Foi aí que Chico Otávio, repórter premiado de O Globo, veio se juntar ao time. A 

sua primeira publicação se deu em 11 de abril. Nessa altura, Rodrigues já havia publicado 75 

atualizações referentes à série transnacional em seu blog. Após iniciarem a parceria, Fernando 

Rodrigues e Chico Otávio estiveram juntos pelo menos em duas ocasiões públicas, explicando 

do que se tratava o SwissLeaks. E aproveitaram para rebater as críticas: 

– Observatório da Imprensa: o programa de número 764 do “Observatório da 

Imprensa” (exibido em 10/3/2015) promoveu um debate sobre o SwissLeaks. Convidados: 

Fernando Rodrigues (portal UOL), Vera Guimarães (ombudsman da Folha de S. Paulo) e Chico 

Otávio (jornal O Globo). A mediação foi feita por Alberto Dines (“Observatório da 

Imprensa”)47. 

                                                 

47 “Observatório da Imprensa”: Swiss Leaks. 10/3/2015. Programa número 764. Disponível no canal YouTube da 

TV Brasil no endereço <https://youtu.be/yf1DRoP3Bxc>. Acesso feito em 24/8/2015, à 1h. 
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– Congresso Abraji 201548: Durante o 10º Congresso Internacional de Jornalismo 

Investigativo, na manhã de 2 julho de 2015, Fernando Rodrigues (portal UOL) e Chico Otávio 

(O Globo) participaram da mesa “SwissLeaks: relevância jornalística e interesse público X 

divulgação indiscriminada”. A mediação foi feita por João Paulo Charleaux (VICE) diante de 

um auditório lotado na Universidade Anhembi-Morumbi, em São Paulo. 

O processo de múltipla mediação do jornalismo transnacional (ora global, ora nacional) 

potencializa polêmicas país a país. Fica difícil negar que a metodologia transnacional, ao ser 

aplicada no Brasil, tenha enfrentado mal-entendidos. Como um processo jornalístico 

emergente, causa estranhamento. O fato de Rodrigues e Otávio precisarem defender a prática 

de seu trabalho, antes de indicar rejeição e incompatibilidade, indica o impacto do jornalismo 

coordenado transnacionalmente em rede. Afinal, denúncia sobre contas na Suíça são antigas 

conhecidas do público brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

48 10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Organização Abraji. Local: Universidade Anhembi-

Morumbi. De 2 a 4 de julho de 2015. São Paulo-SP. Mesa “Swissleaks: relevância jornalística e interesse público 

versus divulgação indiscriminada”. 2/7/2015, 9h-10h30. Eixo temático “Boas histórias, boas reportagens”. 

<http://congresso.abraji.org.br/Salas/>. 

Figura 4 – Conferência sobre o SwissLeaks (Congresso da Abraji 2015). 

Em primeiro plano, Fernando Rodrigues. No painel, página diagramada de O Globo. 
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Tabela 1 – Série SwissLeaks no blog de Fernando Rodrigues. 

 

# Data Hor. Título 

91 16/jul 12:45 CPI do HSBC “desquebra” sigilos de citados no SwissLeaks 

90 15/jul 11:31 STF ajuda CPI do HSBC e permite quebra de sigilos no caso SwissLeaks 

89 15/jul 11:13 França nega à CPI acesso a dados do HSBC; senadores irão à França 

88 8/jul 07:34 Janot vai interceder para CPI ter informações completas do HSBC 

87 6/jul 06:46 PF e Ministério Público recebem todos os dados do HSBC da Suíça 

86 30/jun 10:00 CPI do HSBC protege Steinbruch, da CSN 

85 23/jun 06:22 Steinbruch e Rabinovich se negam a prestar informações à CPI do HSBC 

84 5/jun 10:13 HSBC vai pagar 40 milhões de francos na Suíça para se livrar de acusações 

83 26/mai 12:46 CPI do HSBC votará quebra de sigilo de empresários e políticos 

82 5/mai 04:58 Presidente do HSBC não esclarece SwissLeaks para CPI do Senado 

81 4/mai 11:23 Receita diz já ter dados do HSBC, mas indica perdão do crime de sonegação 

80 30/abr 10:33 CPI do HSBC aprova convite a Hervé Falciani, delator do caso 

79 27/abr 06:00 Poder e Política na semana – 27.abr a 3.mai.2015 

78 16/abr 08:58 CPI do HSBC investigará se banco ajudou brasileiros a sonegar imposto 

77 15/abr 05:33 CPI do HSBC cancela depoimento de Henry Hoyer previsto para esta 5ª feira 

76 11/abr 04:00 Coaf suspeita de 50 brasileiros citados no SwissLeaks 

75 11/abr 03:59 Listados em documento do Coaf negam irregularidades ou não comentam 

74 9/abr 11:54 CPI do HSBC convoca para depor 2 ex-diretores do Metrô de SP 

73 5/abr 04:00 Brasileiros com mais de US$ 50 mi no HSBC usaram 97 contas e 68 offshores 

72 5/abr 03:59 Nomes vinculados a contas no HSBC não comentam sobre offshores 

71 5/abr 03:58 Empresas em paraísos fiscais, offshores são usadas para pagar menos imposto 

70 5/abr 03:57 Entenda o critério de apuração sobre offshores no SwissLeaks 

69 1º/abr 05:08 Receita diz nunca ter averiguado quantos brasileiros têm conta no exterior 

68 1º/abr 09:00 Rodrigo Janot: dados do HSBC serão válidos como prova no Brasil 

67 1º/abr 04:00 26 profissionais renomados do mundo do direito estão na lista do HSBC 

66 1º/abr 03:59 Profissionais do mundo do direito negam irregularidades ou não comentam 

65 1º/abr 03:58 Entenda o critério de apuração sobre os operadores do direito no SwissLeaks 

64 30/mar 06:00 Poder e Política na semana – 30.mar a 5.abr.2015 

63 30/mar 04:00 3 agentes Fifa e 2 empresários ligados a Ricardo Teixeira na lista do HSBC 

62 30/mar 03:59 Empresários do futebol citados na lista do HSBC negam ser correntistas 

61 30/mar 03:58 Os ex-sócios e amigos de Ricardo Teixeira, o voo da muamba e o HSBC 

60 30/mar 03:57 Os agentes de Ronaldo, Léo Moura e Marcelo no SwissLeaks 

59 29/mar 04:00 Ex-delegado da Polícia Civil de SP aparece com US$ 194 milhões no HSBC 

58 29/mar 03:59 Ex-delegado em SP não responde; demais citados negam conta no HSBC 

57 27/mar 10:41 Preso da Galvão Engenharia tinha US$ 4 milhões no HSBC na Suíça 

56 26/mar 12:12 CPI do HSBC convoca sucessor de Alberto Youssef na Lava Jato 

55 26/mar 04:00 Políticos do PSDB, PT, PMDB, PDT, PTC e PP ligados a contas do HSBC 

54 26/mar  03:59 Políticos citados negam irregularidades ou não comentam 

53 26/mar 03:58 UOL cruzou dados de mais de 700 políticos com a lista do SwissLeaks 

52 24/mar 11:21 Com plenário quase vazio, CPI do SwissLeaks-HSBC é instalada no Senado 

51 24/mar 07:00 CPI do SwissLeaks-HSBC terá relator do PMDB anti-Planalto 
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50 23/mar 11:23 A apuração do caso SwissLeaks: relevância jornalística e interesse público 

49 23/mar 06:00 Poder e Política na semana – 23 a 29.mar.2015 

48 23/mar 04:00 Celebridades estão relacionadas a contas no HSBC na Suíça 

47 23/mar 03:59 Famosos no SwissLeaks negam vínculo com HSBC ou dizem ter declarado 

conta 

46 23/mar 03:58 Dono de 3 contas declaradas no HSBC, Paulo Coelho defende divulgação 

45 22/mar 04:00 “Há interesse público na revelação de contas do HSBC da Suíça” 

44 22/mar 03:59 SwissLeaks: no exterior, US$ 1,3 bilhão já recuperado 

43 20/mar 04:04 Oito doleiros envolvidos em escândalos de corrupção estão no SwissLeaks 

42 20/mar 04:02 Doleiros negam ter cometido irregularidades ou permanecem em silêncio 

41 20/mar 04:01 A função dos doleiros no Brasil 

40 20/mar 04:00 Por que há tantos brasileiros no SwissLeaks 

39 19/mar 09:36 CPI do SwissLeaks-HSBC deve ser instalada na 3ª feira no Senado 

38 19/mar 04:00 16 doadores de campanha estão nos arquivos do HSBC da Suíça 

37 19/mar 03:59 Alguns doadores provam legalidade das contas; outros negam ou não falam 

36 18/mar 04:00 Diretor do Senado estava ligado a conta com US$ 2,6 mi no HSBC da Suíça 

35 18/mar 03:59 Diretor do Senado nega ter conta no HSBC da Suíça 

34 17/mar 09:56 Corregedoria da Receita analisa informações sobre auditores no SwissLeaks 

33 17/mar 04:00 Auditores de impostos estão na lista de contas secretas na Suíça 

32 16/mar 06:00 Poder e Política na semana – 16 a 22.mar.2015 

31 14/mar 05:00 CPI do SwissLeaks quebrará sigilo de todos que já tiveram contas reveladas 

30 14/mar 04:01 22 empresários de mídia e 7 jornalistas estão na lista do HSBC 

29 14/mar 04:00 Empresários de mídia e jornalistas negam irregularidades ou não comentam 

28 13/mar 04:06 Lista do HSBC tem chefão do bicho e traficante colombiano que vivia em SP 

27 13/mar 04:05 Agente da repressão, Guimarães foi condenado a 47 anos, mas está livre 

26 13/mar 04:04 Colombiano Bautista exportava frutas para enviar drogas para a Europa 

25 13/mar 04:02 HSBC solta nota e diz ter melhorado seus controles 

24 13/mar 04:01 Brasil e França acertam “caminho rápido” para governo ter dados do HSBC 

23 13/mar 04:00 Lei permite recuperar os US$ 7 bi na Suíça, diz ex-secretário da Receita 

22 12/mar 04:03 SwissLeaks têm contas dos casos Lava Jato e Metrô-Alstom 

21 12/mar 04:02 Contas do SwissLeaks têm vários tipos de “encrencados” 

20 12/mar 04:01 Entenda as contas numeradas na Suíça e como o Brasil poderá ter acesso 

19 12/mar 04:00 Leia tudo sobre o caso SwissLeaks-HSBC no Brasil 

18 2/mar 06:01 Oposição quer convocar Levy para explicar atuação do governo no SwissLeaks 

17 2/mar 06:00 Poder e Política na semana – 2 a 7.mar.2015 

16 28/fev 05:53 Revistas mostram nomes de brasileiros no SwissLeaks 

15 27/fev 12:25 Renan Calheiros decide instalar CPI do SwissLeaks-HSBC 

14 26/fev 10:30 PSOL obtém assinaturas para criar CPI no Senado sobre listagem do HSBC 

13 26/fev 06:50 Lista do HSBC na Suíça revela empresas da Lava Jato em paraísos fiscais 

12 25/fev 07:00 Lista do HSBC tem 31 pessoas ligadas à direção de empresas de ônibus no Rio 

11 25/fev 06:55 Família Barata nega ter conta no HSBC; demais empresários não respondem 

10 25/fev 01:46 Entenda o caso SwissLeaks-HSBC 

9 23/fev 06:00 Poder e Política na semana – 23.fev a 1º.mar.2015 

8 18/fev 10:49 Procuradores suíços fazem busca e apreensão no HSBC em Genebra 

7 13/fev 05:58 Coaf analisou amostra do SwissLeaks e diz não ter visto novos crimes 
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6 12/fev 08:43 Doleiro e empreiteiros da Lava Jato tinham conta secreta no HSBC da Suíça 

5 12/fev 08:27 Entenda como é a apuração do SwissLeaks e a política editorial sobre o caso 

4 8/fev 07:51 HSBC abrigou dinheiro obscuro ligado a ditadores e traficantes de armas 

3 8/fev 07:48 Clientes do Brasil tinham US$ 7 bilhões em 5.549 contas secretas 

2 8/fev 07:45 As verdadeiras “donas de casa” do HSBC  
(txt de Will Fitzgibbon e Martha M. Hamilton) 

1 8/fev 07:44 Denunciante? Ladrão? Herói? A fonte dos dados que balançaram o HSBC 

 

Tabela 2 – SwissLeaks no jornal O Globo (11/04/2015-04/06/2015).49 
 

# Public. Atual. Autoria Título Subtítulo 

1 11/abr. 13/abr. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardáguila e 

Ruben Berta 

Coaf suspeita de 50 

nomes citados no 

SwissLeaks 

Documento entregue à CPI lista 

brasileiros com ‘indício de ilícito’ 

em suas movimentações financeiras 

2 8/fev. 12/mar. O Globo, com 

agências 

internacionais 

HSBC abrigou dinheiro 

ligado a ditadores 

Equipe de 45 jornalistas revela 

contas secretas de criminosos 

3 9/fev. 12/mar. Cristina Fibe Vazamento de dados do 

HSBC na Suíça é 

‘encorajador’, diz 

Assange 

Para fundador do WikiLeaks, 

divulgação de informações 

‘reequilibra’ estrutura de poder 

4 9/fev. 12/mar. O Globo, com 

agências 

internacionais 

Hervé Falciani, o 

Snowden do setor 

bancário, é o nome por 

trás do SwissLeaks 

Técnico de computação revelou 

documentos sobre sistema de 

evasão de divisas na filial suíça do 

HSBC 

5 9/fev. 12/mar. Reuters Juiz da Bélgica considera 

emitir ordem de prisão 

contra diretores do 

HSBC Suíça 

Segundo magistrado, executivos 

não estão cooperando com 

investigações 

6 9/fev. 12/mar. O Globo SwissLeaks: Brasil é o 4º 

país em número de 

clientes envolvidos em 

operações do HSBC 

País é o nono da lista em volume de 

dinheiro, com US$ 7 bilhões nas 

contas da filial suíça entre 2006 e 

2007 

7 10/fev. 12/mar. Ewald 

Scharfenberg,  

El País 

Escândalo no HSBC 

revela um Hugo Chávez 

socialista, ‘pero no 

mucho’ 

Documentos indicam que, após 

política de desapropriações, 

governo da Venezuela guardou US$ 

12 bilhões em banco na Suíça 

8 10/fev. 12/mar. Reuters SwissLeaks: HSBC pode 

ser investigado nos 

Estados Unidos por 

contas na Suíça 

Promotores concentram esforços 

para descobrir se banco ajudou 

americanos a fraudar impostos 

9 11/fev. 12/mar. O Globo ‘Grupo de ouro’ de 

Osama bin Laden tinha 

contas no HSBC suíço 

Documentos do SwissLeaks 

mostram que sauditas financiadores 

da al-Qaeda eram clientes do banco 

                                                 

49 Confira a lista de links em “Referências Bibliográficas”. Quanto aos infográficos, publicou-se: (1) SwissLeaks: 

lista de doadores eleitorais. Brasileiros que têm conta no HSBC da Suíça e fizeram doações nas eleições de 2014. 

Link: <http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/a-lista-da-swissleaks.html>. (2) A distribuição dos clientes e 

valores do “SwissLeaks”. Vazamento de dados bancários de mais de 100 mil clientes do HSBC suíço mostra 

depósitos que somam, em dados de 2006 e 2007, pelo menos US$ 100 bilhões. Link: 

<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/a-distribuicao-dos-clientes-e-valores-do-swissleaks.html> e (3) O 

que é e como funciona uma conta numerada. Link: http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/como-abrir-uma-

conta-numerada-na-suica.html>. 
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10 11/fev. 12/mar. O Globo SwissLeaks: gerentes do 

HSBC suíço fizeram 39 

visitas a clientes no 

Brasil entre 2004 e 2005 

Atividade transborder estava no 

centro do modelo de negócio: 1.645 

viagens a 25 países em um ano 

11 12/fev. 12/mar. Luiz Ernesto 

Magalhães 

Conhecido como 'Rei do 

ônibus', Jacob Barata 

teria R$ 270 milhões em 

conta secreta na Suíça 

Empresário estaria na lista do 

SwissLeaks, mas família nega a 

informação. Escândalo foi revelado 

em reportagem de site angolano 

12 13/fev. 12/mar. Cleide Carvalho, 

(enviada especial) 

Receita Federal vai 

investigar contas na 

Suíça de citados na 

Lava-Jato 

Banco HSBC enfrenta acusações de 

evasão de divisas após vazamento 

de dados bancários 

13 15/fev. 12/mar. O Globo com 

agências 

internacionais 

HSBC publica pedido de 

desculpas em jornais 

britânicos após 

SwissLeaks 

Presidente-executivo da instituição 

diz que as práticas do banco 

mudaram desde então 

14 16/fev. 12/mar. Reuters França encerra 

investigação de filial 

suíça do HSBC e mira 

primeiro julgamento 

Os promotores do caso têm três 

meses para solicitar que o banco vá 

a julgamento 

15 17/fev. 12/mar. Jailton de 

Carvalho 

Receita investiga 

empresas da Lava-Jato 

por sonegação 

Fisco também apura outros crimes 

tributários de acusados na operação 

da PF 

16 18/fev. 12/mar. O Globo com 

agências 

Procurador suíço invade 

sede do HSBC em 

Genebra, após denúncias 

de lavagem de dinheiro 

Ministério Público anunciou que 

está abrindo inquérito contra o 

banco 

17 22/fev. 12/mar. Martha Beck Esquema de corrupção 

na Petrobras resultou em 

sonegação de, pelo 

menos, R$ 1 bilhão 

Além de processos criminais e 

ações por improbidade, 

empreiteiras terão de prestar contas 

ao Leão 

18 23/fev. 12/mar. Reuters Afetado por escândalo, 

lucro do HSBC cai 17% 

Presidente-executivo da instituição 

diz que SwissLeaks é motivo de 

'vergonha' 

19 24/fev. 12/mar. Bloomberg Maiores bancos do 

mundo enfrentam 

investigação nos EUA 

Ao menos dez instituições de vários 

países são suspeitas de manipular 

preços de metais 

20 24/fev. 12/mar. Bloomberg Diretor executivo do 

HSBC indica que pode 

vender operação no 

Brasil 

Enfrentando escândalo e lucro 

decepcionante, Stuart Gulliver diz 

que ‘não há vacas sagradas’ 

21 25/fev. 12/mar. Martha Beck, 

Barbara Marcolini 

e Ruben Berta 

Lista do SwissLeaks cita 

31 pessoas ligadas à 

direção de empresas de 

ônibus do Rio 

Levantamento aponta que grupo faz 

parte de lista de brasileiros 

suspeitos de fazer depósitos ilegais 

na Suíça 

22 26/fev. 12/mar. O Globo SwissLeaks: Empreiteiras 

operavam por meio de 

empresas em paraísos 

fiscais 

Análise de contas de donos da 

Galvão Engenharia e da Queiroz 

Galvão no HSBC na Suíça aponta 

uso de offshores para administrar o 

dinheiro 

23 27/fev. 12/mar. Cristiane Jungblut Pedido de criação da CPI 

do HSBC é lido no 

Senado 

Líderes devem indicar os nomes 

dos partidos para a instalação da 

comissão na Casa 

24 28/fev. 12/mar. Monica Tavares Ministro da Justiça 

determina que Polícia 

Federal investigue caso 

SwissLeaks 

Brasil ocupa a quarta posição em 

número de clientes ligados a contas 

do HSBC em Genebra 
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25 5/mar. 12/mar. Martha Beck Receita Federal investiga 

322 envolvidos na 

Operação Lava-Jato 

Estimativa é que o total de 

autuações do Fisco este ano chegue 

a R$ 157,9 bilhões 

26 12/mar. 16/mar. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

SwissLeaks: lista de 

brasileiros com contas 

secretas tem vários 

acusados de fraudes 

O GLOBO tem acesso a dados do 

SwissLeaks e revela que entre 8.687 

brasileiros correntistas do HSBC 

suíço há envolvidos em vários 

escândalos, como Lava-Jato, caso 

Alstom, do metrô de SP, e máfia da 

Previdência 

27 12/mar. 13/mar. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardáguila e 

Ruben Berta 

Hervé Falciani: o técnico 

de informática que virou 

o ‘Snowden dos bancos’ 

Para HSBC, ex-funcionário, 

refugiado em Paris, roubou dados e 

tentou revendê-los mundo afora 

28 12/mar. 16/mar. O Globo Entenda o que é o 

SwissLeaks 

  

29 12/mar. 16/mar. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

SwissLeaks: lista de 

brasileiros com contas 

secretas tem vários 

acusados de fraudes 

O GLOBO tem acesso a dados do 

SwissLeaks e revela que entre 8.687 

brasileiros correntistas do HSBC 

suíço há envolvidos em vários 

escândalos, como Lava-Jato, caso 

Alstom, do metrô de SP, e máfia da 

Previdência 

30 12/mar.  O Globo O Globo integra 

consórcio que investiga 

contas do HSBC na 

Suíça 

O acervo contém informações sobre 

106 mil clientes de 203 países, 

entre eles o Brasil 

31 12/mar. 13/mar. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Brasileiros tinham ao 

menos US$ 7 bilhões na 

Suíça 

Ter conta numerada não representa 

crime, mas caráter sigiloso chamou 

a atenção da PF, que investiga o 

caso 

32 13/mar. 16/mar. Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

CRIME ORGANIZADO 

TINHA DINHEIRO NA 

SUÍÇA 

SwissLeaks: Chefes da máfia dos 

caça-níqueis e traficante 

internacional tinham contas 

sigilosas 

33 13/mar.  O Globo Ministro solicita dados 

para investigar 

brasileiros na lista do 

SwissLeaks 

Cardozo pediu a embaixador da 

França e espera dados ‘em alguns 

dias’ 

34 13/mar. 16/mar. O Globo Em nota, banco HSBC 

informa que mudou 

conduta 

Instituição financeira afirma ter 

reduzido o número de contas em 

quase 70% 

35 14/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Lista do HSBC tem 

empresários de mídia 

Donos de veículos de comunicação, 

herdeiros e jornalistas estão entre os 

correntistas do banco na Suíça 

36 14/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Citados em lista do 

HSBC negam 

irregularidades 

Entre os correntistas que aparecem 

nos documentos do banco na Suíça 

estão empresários de mídia 

37 15/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

CPI do SwissLeaks vai 

investigar supostos casos 

de sonegação e evasão de 

divisas de brasileiros 

  

38 17/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

SwissLeaks: auditores 

estão na lista de contas 

secretas da Suíça 

Fiscal envolvida no escândalo do 

propinoduto do Rio era correntista 

do HSBC em Genebra 
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39 18/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Diretor-adjunto do 

Senado aparece entre 

correntistas do HSBC 

suíço 

Segundo registros, servidor tinha 

US$ 5,1 milhões em conta conjunta 

com familiares 

40 18/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Receita abre investigação 

sobre conduta de 

auditores 

Cruzamento de dados sobre contas 

numeradas envolve também Banco 

Central e Coaf 

41 19/mar.  O Globo Doadores de campanha 

estão na lista do HSBC 

Políticos de 12 partidos receberam 

R$ 5,8 milhões de pessoas com 

contas numeradas no banco suíço 

42 20/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardaguila e 

Ruben Berta 

Nomes citados na Lava-

Jato, Mensalão e no caso 

PC Farias aparecem 

como correntistas do 

HSBC 

 (Não tem subtítulo) 

43 22/mar.  Chico Otávio / 

Cristina 

Tardaguila / 

Ruben Berta* 

‘Há interesse público na 

revelação de contas do 

HSBC da Suíça’ 

Diretora-adjunta do Consórcio 

Internacional de Jornalistas 

Investigativos diz que banco 

deveria ter se preocupado em saber 

sobre seus clientes 

44 23/mar.  

O Globo 

Claudia Raia reconhece 

conta no HSBC da Suíça 

e diz que pagou impostos 

Em nota, atriz disse que sempre 

realizou ‘corretamente a rígida e 

transparente prestação de contas 

exigida pela lei’ 

45 23/mar.  Chico Otávio / 

Cristina 

Tardáguila / 

Ruben Berta 

SwissLeaks: artistas 

citados na lista de contas 

secretas do HSBC negam 

operações ilegais 

Maitê Proença, Jô Soares, Marília 

Pêra e Francisco Cuoco aparecem 

no documento 

46 23/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardáguila e 

Ruben Berta 

Lista de correntistas do 

HSBC na Suíça tem 

atores, cineastas, 

músicos e celebridades 

brasileiras 

Entre donos de contas numeradas 

na Suíça, constam personalidades 

da cultura, que negam ilegalidades 

47 24/mar.  Cristiane Jungblut Petista absolvido no 

julgamento do mensalão 

vai presidir CPI do 

HSBC, instalada hoje no 

Senado 

Paulo Rocha comandará comissão, 

enquanto Ricardo Ferraço será o 

relator e Randolfe Rodrigues o 

vice-presidente 

48 26/mar.  Eduardo Bresciani CPI do HSBC aprova 

convocação de sucessor 

de Youssef e ministro da 

Justiça 

Em depoimento à comissão 

jornalistas destacam que 

‘SwissLeaks’ pode ajudar a 

desvendar crimes 

49 26/mar.  Chico Otávio, 

Cristina 

Tardáguila e 

Ruben Berta 

Políticos de cinco 

partidos na lista do 

HSBC 

Estado do Rio tem ao menos quatro 

representantes nas planilhas que 

reúnem correntistas do banco 

50 26/mar.  Eduardo Bresciani CPI convida Cardozo e 

pede acesso à lista de 

brasileiros com contas no 

HSBC na Suíça 

Comissão investiga eventuais 

irregularidades na abertura de 

contas no país europeu 

51 27/mar. 28/03 

O Globo 

Preso na Lava-Jato, 

diretor-presidente do 

Grupo Galvão já teve 

mais de US$ 4 milhões 

na Suíça 

Advogado da família disse apenas 

não ter ‘nada a declarar’; 

empreiteira nega irregularidades 

52 29/mar.  Chico Otávio, 

Cristina Tardáguila, 

Ruben Berta, Tiago 

Delegado teve US$ 194 

milhões em conta do 

HSBC na Suíça 

Miguel Gonçalves Pacheco e 

Oliveira é aposentado e virou 

empresário no ramo da segurança 
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Dantas, Leonardo 

Guandeline 

53 30/mar.  Chico Otávio / 

Cristina 

Tardaguila / 

Ruben Berta 

SwissLeaks: o futebol nas 

contas secretas da Suíça 

Três agentes Fifa e dois 

empresários ligados a Ricardo 

Teixeira aparecem nos papéis do 

HSBC de Genebra 

54 30/mar.  Chico Otávio / 

Cristina 

Tardaguila / 

Ruben Berta 

SwissLeaks: o futebol nas 

contas secretas da Suíça 

Três agentes Fifa e dois 

empresários ligados a Ricardo 

Teixeira aparecem nos papéis do 

HSBC de Genebra 

55 1º/abr. 02/04 Eduardo Bresciani Secretário da Receita diz 

que cerca de 100 nomes 

do “SwissLeaks” são de 

interesse do Fisco 

Missão da Receita está na França 

para coletar dados; autoridades 

concordaram em compartilhar 

informações 

56 5/abr.  Chico Otávio / 

Cristina 

Tardáguila / 

Ruben Berta 

Brasileiros com contas 

no HSBC da Suíça 

utilizaram empresas em 

paraísos fiscais 

Companhias ficam em paraísos 

fiscais, como Panamá e Ilhas 

Virgens Britânicas, no Caribe 

57 9/abr.  Washington Luiz CPI aprova convite para 

ouvir presidente do 

HSBC no Brasil 

Comissão também aprovou 

convocações dos ex-diretores do 

Metrô de SP e da CPTM; ex-

secretário da Receita prestou 

depoimento hoje 

58 13/abr.  O Globo com 

agências 

internacionais 

‘SwissLeaks’: França 

condena herdeira de Nina 

Ricci a prisão e 

pagamento de multa 

milionária 

Dona de marca de perfume e moda 

é julgada por esconder US$ 22 

milhões das autoridades tributárias 

59 27/abr.  Fernando 

Eichenberg, 

correspondente 

Em Paris, Janot tenta 

firmar acordo para ter 

dados de contas de 

brasileiros no HSBC 

‘O que merece mais atenção são as 

contas de pessoas jurídicas’, diz 

procurador 

60 28/abr.  Fernando 

Eichenberg, 

correspondente 

Em Paris, Procuradoria 

do Brasil diz que França 

está disposta a passar 

dados sobre caso HSBC 

Rodrigo Janot e equipe da PGR 

tiveram reunião com procuradora 

francesa 

61 4/maio  O Globo Receita identifica mais 

de 7 mil brasileiros com 

contas no HSBC da 

Suíça 

Órgão planeja sete ações a partir da 

análise de dados 

62 5/maio  Renata Mariz CPI do HSBC: 

presidente do banco diz 

que esquema mostra 

‘fotografia do passado’ 

Segundo André Guilherme 

Brandão, cerca de 13 mil alertas de 

transações suspeitas no Brasil são 

gerados por mês 

63 4/jun.  O Globo com 

agências 

internacionais 

HSBC diz que pagará 

US$ 43 milhões para 

encerrar investigação de 

escândalo na Suíça 

Banco afirma ainda que tomou 

medidas que evitar que clientes 

lavem de dinheiro 
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CAPÍTULO 3 – DA HISTÓRIA GLOBAL QUE SAIU DE UM 

VILAREJO DA TRANSILVÂNIA AO SENTIDO 

AMPLIADO DA PALAVRA VAZAMENTO 

 

 

A Rosia Montana Gold Corporation é uma cooperação entre empresas de propriedade 

da corporação canadense Gabriel Resources e o Estado romeno. Para investigar os crimes 

ambientais promovidos pela corporação, jornalistas ganharam uma bolsa de 2.570 euros do 

JournalismFund.EU. O trabalho foi feito por Crina Boros, romena que trabalha como jornalista 

de dados para a Fundação Thomson Reuters, e por Caelainn Barr, irlandesa especializada em 

jornalismo de dados e cofundadora da INIJ, rede irlandesa de jornalistas investigativos50. Segue 

a transcrição da pauta que as duas se propuseram a cobrir: 

 

PAUTA: “Roșia Montană - A aldeia romena de Roșia Montană tem sido um 

local histórico de mineração de ouro e prata há mais de dois milênios. Agora, 

a empresa de mineração Rosia Montana Gold Corporation planeja executar 

um projeto de mineração maciça, que divide a vila em apoiadores e opositores. 

O vilarejo se localiza nas montanhas de Apuseni, na Transilvânia ocidental, 

que é, por vezes, referido como a maior mina de ouro inexplorada da Europa. 

A Rosia Montana Gold Corporation reúne empresas de propriedade da 

corporação canadense Gabriel Resources e o Estado romeno em torno de 

metais preciosos. Eles planejam uma mineração em massa. Os opositores do 

projeto afirmam que ele significaria o nivelamento das quatro montanhas da 

região, e as dissolveria em banhos de cianeto para extrair os metais preciosos, 

o que também destruiria muitas relíquias romanas antigas que estão lá há 

milhares de anos. Os defensores dizem que o projeto poderia virar o jogo sobre 

a baixa taxa de emprego na área. 

 

Também por aí é possível constatar a pertinência dessa nova prática de imprensa. Até 

no interior da Transilvânia, numa aldeia de 3.398 habitantes51, há uma história transnacional. 

Em termos de área, Roşia Montană é menor que a cidade pernambucana de Olinda (41 km² 

contra 43 km²), o 5.505o município brasileiro em extensão territorial. Mesmo assim, o Centro 

de Jornalismo Investigativo em Bucareste descobriu por lá uma história de corrupção com 

desdobramentos graves em cinco continentes. 

Quem conta o episódio é o jovem repórter Paul Radu no livro-texto Follow the Money: 

A Digital Guide for Tracking Corruption (2008). Tudo começou com uma matéria sobre 

                                                 

50 Irish Network of Investigative Journalists: <http://www.journalismfund.eu/gold-trail>. 
51 Segundo dados do Censo romeno (2007). 
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mineração de ouro. O trabalho analisou registros corporativos em mais de 20 países, que 

expunham as conexões entre ex-funcionários do governo comunista e obscuras empresas 

sediadas no Ocidente, assim como revelavam que muitos setores do Leste Europeu ainda eram 

manipulados por ex-funcionários de serviços secretos soviéticos. 

O caso Roşia Montană é um de uma série de investigações jornalísticas transnacionais 

que provocaram a mudança em vários níveis de comunidades orientais da Europa. Jornalistas 

na Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Romênia, Sérvia e de outros países dos Balcãs 

estão cooperando entre si em projetos de investigação tanto nas antigas repúblicas soviéticas 

quanto nos países ocidentais. 

Dezenas de revelações publicadas em alguns países e em vários sites levaram ao 

rompimento de algumas dessas empresas e provaram que a investigação no jornalismo é uma 

ferramenta poderosa (RADU, 2008, p. 4). Segundo a Wikipédia, os protestos que se seguiram 

ao dossiê da mineração em Roşia Montană duraram de 1º de setembro de 2013 a 11 de fevereiro 

de 2014, em 50 cidades romenas e em 30 cidades da diáspora romena. Os protestos foram 

acompanhados na imprensa e pelo movimento dos Indignados daquele país (“Mișcarea 

Indignaților”, em romeno) e pelo Outono Romeno (“Toamna Românească”, em romeno)52 

Outro caso de semelhante significado ocorreu com o Farmsubsidy.org, que se tornou, 

desde 2005, um ponto de encontro de reportagens transnacionais relativas a subsídios agrícolas. 

O tema é familiar aos jornalistas europeus, uma vez que quase metade do orçamento total da 

União Europeia se destina a tais subsídios53. Como já se diz no nome, o objetivo do 

Farmsubsidy.org é encontrar e abrir informações sobre quem recebe as subvenções e por que 

as recebe. 

Inicialmente, o portal representou um conjunto de esforços individuais, país a país. No 

Reino Unido, Jack Thurston havia conseguido na Justiça o acesso a esses números. Nils Mulvad 

e Brigitte Alfter (a dinamarquesa que, como já foi dito, é a autora do primeiro livro-texto 

identificando um método no jornalismo transnacional) haviam pressionado representações da 

Dinamarca e da União Europeia para obter dados. A rede de colaboradores do jornalismo somou 

esforços com grupos não governamentais e criou o Farmsubsidy.org. É que a falta de 

transparência na aplicação dos recursos dá margem a fraudes e a mau gerenciamento de fundos 

públicos. 

                                                 

52 <https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Romanian_protests_against_the_Ro%C8%99ia_Montan%C4%83_ 

Project>. 
53 Nieman Journalism Lab, 16/3/2011. Reportagem de Nils Mulvad. Link: <http://www.niemanlab.org/2011/03/ 

collaboration-an-investigative-reporting-network-and-the-development-of-farmsubsidy-org/>. 
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A partir de trabalhos investigativos de jornalistas locais, seria possível definir quais 

problemas existem e qual a sua extensão – cada jornalista como um nó dentro de uma rede, para 

usar uma expressão de Manuel Castells (1999). À medida que ficaram evidentes as barreiras 

legais para a obtenção de informações nos Países Baixos, na Polônia, na França e na Alemanha, 

o Conselho Europeu e a Comissão da União Europeia determinaram que todos os Estados-

membros seriam obrigados a publicar suas informações de subsídios agrícolas. O grupo do 

Farmsubsidy.org ficou animado com os resultados, ao constatar que bancos de dados eram 

formados e jornalistas recebiam suporte individualmente (ALFTER, 2011). 

Ainda em 2009, a rede encontrou falha nos dados públicos. Em novembro de 2010, 

durante a rodada de negociações para o próximo plano de sete anos para os subsídios, o Tribunal 

de Justiça Europeu tipificou a divulgação das informações a respeito desses subsídios como 

violação de direitos humanos. A ordem da Comissão foi suspender os portais de Internet que 

prestavam esse serviço de divulgação. Segundo Nils Mulvad, apesar do revés jurídico em 2010, 

a rede de jornalistas organizada avançou nos trabalhos coordenados e nas fronteiras geográficas. 

O trabalho recebeu, em 2006, o Prêmio Freedom of Information da associação norte-americana 

de repórteres e editores investigativos IRE54. A distinção valorizou o modo como o grupo usou 

as Leis de Acesso à Informação em seus países [FOI – Freedom of Information Act]. 

É claro que todos os casos que recapitulamos nesta Primeira Parte da tese se valeram de 

vazamentos em suas mais diversas formas. Na verdade, o jornalismo sempre se abasteceu, 

legitimamente, dentro das garantias legais da profissão, da indiscrição ou da inconfidência das 

fontes. Agora, porém, a categoria desse termo, vazamento, adquire outra dimensão. Isso merece 

uma nota breve. O termo leaks significa “vazamentos”, ou seja, faz menção à “informação 

vazada”, que teria sido desviada de seu itinerário original para desaguar em ouvidos não 

autorizados. Vem daí o sufixo de algumas séries do jornalismo transnacional: OffshoreLeaks, 

SwissLeaks e LuxLeaks. Essa designação remete a uma figura histórica do jornalismo: o 

informante. Por vezes, isso se expande para a esfera jurídica, onde o informante, ao delatar um 

ilícito, obtém benefícios legais que reduzem a sua pena.  

Lembremos o termo inglês “whistleblower”, que, tal como fixado na bibliografia norte-

americana, tende a evitar a conotação negativa que, em bom português brasileiro, seria o “dedo-

duro”. Em tempos em que o Brasil atravessa um vendaval de “delações premiadas”, o momento 

parece oportuno para que o jornalismo busque um vocábulo igualmente “neutro”. Whistle 

significa “apito”, e remete a seu uso pelos árbitros desportivos quando, em uma disputa, 

                                                 

54 Sigla de Investigative Reporters and Editors. 
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assopram (“blow”) o instrumento sonoro a fim de paralisar a partida por conta de uma jogada 

ilegal. Talvez a primeira ocorrência do termo “whistleblower” seja de 1972. O livro Whistle-

Blowing, escrito por Ralph Nader, Peter J. Petkas e Kate Blackwell, contou histórias de 

“whistleblowers” e deu visibilidade a temas que mudaram leis norte-americanas ligadas à 

delação, como comenta o professor de Direito Robert G. Vaughn, autor de The Successes and 

Failures of Whistleblower Laws. 

Em geral, o “whistleblower” é o indivíduo que conhece esquemas secretos e que os 

denuncia, em caráter anônimo, ao público. Impossível não se lembrar de Watergate e de Deep 

Throat, tão bem relatado em Todos os homens do presidente (BERNSTEIN & WOODWARD, 

2014). Quando os editores do The Washington Post perguntavam do informante de Watergate a 

Woodward e a Bernstein, eles usavam o jocoso apelido de Deep Throat, numa alusão ao filme 

pornográfico homônimo, estrelado pela atriz Linda Lovelace. 

A tradição de ir a público denunciar malfeitos celebrizou muitos indivíduos nos Estados 

Unidos, como aconteceu com Daniel Ellsberg (Papéis do Pentágono, 1971). Quase quarenta 

anos depois, as figuras de Bradley Manning (Diários do Afeganistão, 2010) e de Edward 

Snowden (2013)55 integram o mosaico da sua democracia. País em que informação ora se 

associa a direitos, ora a controle militar56, e que, após os vazamentos empreendidos por Edward 

Snowden a Glenn Greenwald, transformou toda a paranoia em realidade. 

Notícias sobre vigilância passaram a ocupar o noticiário a partir de 2013, a exemplo da 

construção de um supercomputador nos Estados Unidos cuja capacidade de armazenar e de 

processar dados é equivalente ao volume de 250 bilhões de DVD’s – “Estado de Utah vai 

abrigar megacomplexo da Agência de Segurança Nacional”57. 

Repórter do The Guardian que notabilizou Snowden, Glenn Greenwald escreveu Sem 

                                                 

55 <http://whistleblower.org/timeline-us-whistleblowers>. Recomenda-se também a consulta do gráfico interativo: 

<http://gaproject.nonprofitsoapbox.com/about/a-timeline-of-whistleblowers>. 
56 Ao comentar o jornalismo pós-Wikileaks, Rogério Christofoletti e Cândida Oliveira destacam a abertura de 

serviços de denúncia anônima: “[tal] joint-venture é tão irreversível que, em maio de 2011, o Wall Street Journal 

lançou um rival para o WikiLeaks. O Safehouse é uma estratégia do jornal para atrair informações sigilosas sobre 

fraudes e abusos no poder público e no ambiente corporativo. Instalado em um dos servidores do jornal e 

controlado pela redação, o site afirma proteger a identidade dos informantes que quiserem enviar contratos, 

correspondências, dados financeiros e outros materiais que permitam novas investigações jornalísticas. No começo 

do ano, The New York Times ventilou a possibilidade de criar um serviço semelhante, a exemplo do que já fez a 

Al-Jazerra em seu Transparency Unit. O próprio WikiLeaks já sofreu dissidência que propiciou o surgimento do 

OpenLeaks. Isto é, o crescimento da oferta de sistemas de recepção de dados brutos que podem servir de denúncias 

e o evidente interesse dos grupos de mídia em acessar esses materiais catalisam o surgimento de formas 

colaborativas bem ao estilo do que se viu no ‘Cablegate’” (CHRISTOFOLETTI & OLIVEIRA, 2011, p. 91). 
57O Globo, 30/6/2013, 7h00; atualizado em 30/6/2013, às 8h07. Escrito por Flávia Barbosa, correspondente. 

<http://oglobo.globo.com/mundo/estado-de-utah-vai-abrigar-megacomplexo-da-agencia-de-seguranca-nacional-

8859911>. 
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lugar para se esconder (2014), obra em que não oculta seus receios com o futuro: 

 

Será que a era digital vai marcar o início da liberação individual e da liberdade 

política que só a internet é capaz de proporcionar? Ou ela vai criar um sistema 

de monitoramento e controle onipresentes, que nem os maiores tiranos do 

passado foram capazes de conceber? (GREENWALD, 2015, pos. 155 a 157). 

 

Curiosidade histórica: em 1977, fundou-se a primeira organização dedicada a 

informantes dos Estados Unidos – a GAP (sigla de Government Accountability Project)58. Em 

2015, o Brasil ainda não dispunha uma legislação específica para “whistleblowings”, conforme 

reconhece publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa, ligado ao 

Senado Federal do Brasil59.  

No Brasil, por efeito da Operação Lava-Jato, principalmente a partir de 2013, tem-se 

popularizado o termo “delação premiada”, que reforça o caráter de deslealdade e traição de 

processos de denúncia de segredos que atentam contra a democracia. O termo “informante” 

também não parece o mais adequado, especialmente após 21 anos de ditadura militar, em que 

a palavra convinha a colaboradores dos órgãos de repressão do Estado. Na Itália, delatores da 

Máfia são chamados pela imprensa de “arrependidos” – pentito (sing.) e pentiti (pl.) – como foi 

o caso de Tommaso Buscetta, ao descrever o submundo siciliano. 

A fonte que entrega um esquema do qual se enriqueceu está longe de ser uma figura 

ilibada, mas também, ao ajudar o cidadão a conhecer mecanismos pelos quais os direitos de 

todos eram lesados, está longe de ser uma figura simplesmente deletéria. É um aliado da Justiça 

e, no âmbito da imprensa livre, um aliado ocasional do interesse público. Graças a essa figura 

controversa, e graças às portas que ela abriu aos olhos dos repórteres transnacionais, o termo 

vazamento alcançou outra altitude. Tornou-se um dado mais complexo e mais desafiador.  

                                                 

58 <http://whistleblower.org/our-history-and-mission>. 
59 Material assinado por Juliana Magalhães Fernandes Oliveira (Consultora Legislativa do Senado Federal, do 

Núcleo de Direito, área Penal, Processual Penal). Link: <http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td175>. 
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PARTE II – MÉTODO 

CAPÍTULO 1 – O JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL 

 

 

Um advento que veio reforçar o argumento desta segunda parte da presente tese foi a 

publicação do livro da jornalista-pesquisadora Brigitte Alfter, a dinamarquesa de origem alemã, 

já citado aqui. Trata-se de mais um indicativo a mostrar que o jornalismo transnacional é (1) 

uma evolução do jornalismo investigativo e (2) uma modalidade de jornalismo que possui 

atributos de um método próprio. 

Ao associar a ideia de método ao jornalismo transnacional, não se indica o significado 

genérico do termo (o de “qualquer pesquisa ou orientação de pesquisa”). A associação, no caso 

presente, remete-se ao sentido estrito, conforme elucida o filósofo Nicola Abbagnano. Para ele, 

método é um “procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garanta 

a obtenção de resultados válidos” (ABBAGNANO, 2000, p. 668). 

Identificado como método por seus praticantes, o jornalismo transnacional encadeia um 

conjunto de processos que se sustentam reciprocamente, num encadeamento lógico. O que há 

em comum em cada um desses processos é uma forma compartilhada, dominada pela 

coletividade de profissionais aí envolvidos, de trabalhar com rede. É essa a síntese do 

argumento da dinamarquesa Brigitte Alfter. No livro lançado em 2015, a autora dedica um 

capítulo para cada uma das etapas de trabalho a seguir: 

 

(a) Desenvolvimento da ideia; [...] (b) Conhecimento da capacidade de 

resposta dos integrantes da rede [e respeito por ela]; [...] (c) Pesquisa; e [...] 

(d) Planejamento da publicação visando o maior impacto possível (ALFTER, 

2015, p. 5-8, tradução livre). 

 

Por falta de acesso ao material completo, posto que o livro se encontra apenas em 

dinamarquês e foi divulgado quando esta pesquisa já se encontrava praticamente concluída, esta 

tese se limitou a traduzir trechos com a ajuda de dicionários on-line, o que foi facilitado também 

graças ao repertório acumulado diante da leitura de outros trabalhos da autora. No entanto, 

houve acesso ao sumário, o qual sintetiza em pequenos parágrafos o teor dos capítulos e 

introduz a obra com esta explicação: 

 

Se a política, os negócios e crime vão além das fronteiras, os jornalistas 

também precisam fazê-lo. Caso contrário, eles não vão fazer o seu trabalho 

corretamente. Mas como é que os jornalistas vão investigar uma história 

quando ela se passa em outros países e em línguas estrangeiras? E onde é que 
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eles irão publicam para sensibilizar os governantes responsáveis? Alguns 

jornalistas, desde a virada do milênio, têm usado sistematicamente o 

jornalismo transnacional, e obtido histórias de grande impacto. Este livro 

recolhe lições de pioneiros e recebendo sugestões de outras disciplinas. O 

objetivo consiste em fazer jornalismo transnacional acessível a muitos, para 

que eles possam usar e, assim, desenvolver ainda mais o novo método 

(ALTER, 2015, tradução livre). 

 

Alfter observa que o jornalismo transnacional deriva de uma proposta de jornalismo 

investigativo metodologicamente sólida, que começa nos EUA em 1970 e que, dentro de 

algumas décadas, formaria uma rede global. A intensificação desse processo se daria com o 

advento das ferramentas digitais. Como resultado, haveria em execução distintas metodologias 

do jornalismo transnacional, que confluiriam para uma resultante única, baseada num método. 

Na abertura de seu livro Journalistik over grænser: Håndbog i cross border journalistik (2015), 

Alfter faz algumas recomendações aos quais se incorporam ao seu método de jornalismo 

internacional: 

 

1. Concepção do trabalho 

– Como todo jornalismo, tudo começa com uma ideia. 

– Quando a ideia é apreendida, é importante fazer os preparativos adequados: ter uma 

boa equipe e um plano de investigação sustentável. 

 

2. Formação da equipe  

– Construir uma rede com outros jornalistas é a base para o jornalismo transnacional. 

– Intensidade da cooperação depende do nível de investigação individual. 

– Pioneiros contam que são movidos por grandes ambições jornalísticas e também 

relatam obstáculos, talvez até intimidação externa. 

– Cooperação além das fronteiras exige uma comunicação construtiva, vontade de 

compreender e de se comprometer com diferentes culturas. 

– Jornalistas podem aprender com as experiências de comunicação intercultural do 

mundo dos negócios, com a psicologia e também com técnicas de negociação em direito. 

 

3. Desenvolvimento da investigação 

– Uma boa equipe se beneficia da soma das competências. 

– Exploração de diferentes abordagens é útil para a obtenção de informações em 

diferentes países. 
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4. Publicação 

– Mais que publicada, a história deve ser vista e ouvida. 

– A publicação deve ser bem planejada. 

– A cooperação entre os jornalistas e os meios de comunicação pode ser tensa e merece 

atenção. 

– É importante pensar em suas próprias fontes e em sua segurança. 

 

Em artigo publicado por Alfter na Nieman Reports, na edição da primavera de 2011, 

com o nome de The Challenge of Cross-Border Reporting in Europe (O desafio do jornalismo 

transnacional na Europa), ela declara que o papel fiscalizador do jornalista, hoje, passa por sua 

capacidade de estabelecer uma rede de contatos (networking). Essa necessidade se reforça 

quando a cobertura exige um maior número de viagens, domínio de outros idiomas e o contato 

com diversas instâncias administrativas. Segundo Alfter, a metodologia transnacional de 

reportagem, em seu empenho coordenado de equipes, permite reduzir custos e até mesmo 

riscos. No entanto, esse levantamento de informações não ignora as tradições locais de mídia. 

As histórias precisam ser moldadas conforme o padrão cultural local para que tenham impacto. 

O “ovo de Colombo” do jornalismo transnacional foi trocar a figura do “lobo solitário” 

do velho repórter investigativo pela figura do colaborador em rede. Em lugar de um só, entra 

em cena, se pudermos nos valer da metáfora, uma matilha de “watchdogs”. Congrega-se um 

conjunto de cães de guarda em vigília cívica. A mudança de mentalidade se soma, na prática, 

ao acúmulo de esforços coletivos extracorporativos, conforme comenta Bill Buzenberg, que já 

chefiou a organização sem fins lucrativos Center for Public Interest (CPI), à qual o consórcio 

ICIJ é vinculado: 

Quem é que consegue escalar 170 jornalistas em 65 organizações de notícias 

trabalhando por seis meses? Ninguém pode pagar por isso atualmente. Porém, 

através de um consórcio, você pode ligar todos [esses profissionais] cobrindo 

seus próprios custos. Talvez a economia irá conduzir para isso, de alguma 

forma, caso os editores percebam que precisamos de um “cão de guarda” 

maior [alude a um poder de vigilância maior do jornalismo]. A tecnologia 

mudou muito isso. Não sou eu com meu notebook saindo, tomando notas, e 

voltando para escrever a história. Trata-se de dados, de coordenação digital; 

trata-se de fazer o seu trabalho virtualmente de qualquer lugar no mundo onde 

você possa trabalhar e engajar as pessoas (CJR, 07/2015)60. 

 

                                                 

60 MURTA, Jack. How ICIJ established a new model for cross-border reporting. Columbia Journalism Review, 

New York, 21 July 2015. Disponível em: <http://www.cjr.org/q_and_a/how_icij_established_a_new_model_for_ 

cross-border_reporting.php>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
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Bill Buzenberg jamais deixa dúvidas de sua de instituições como o ICIJ, IPYS e 

Connectas, ous seja, os nós da rede investigativa. “Os membros do consórcio de investigação 

são realmente os Cavaleiros Jedi do mundo investigativo”, declarou o jornalista e publisher na 

mesma matéria da Columbia Journalism Review (tradução livre). É o caso do Centro Romeno 

de Jornalismo Investigativo, que exerce uma liderança investigativa no Leste Europeu. A partir 

de Bucareste, o jornalista investigativo Paul Radu participou de projetos de impacto como o 

Roşia Montană. Apesar de jovem, Radu recebe muitos convites para fazer conferências e dar 

entrevistas. Em Investigative Journalism: It’s All About Cross-Border Cooperation61, Radu 

compartilha com os leitores sua perícia de seguir pistas e garante que aquele que seguir a três 

princípios fundamentais, será capaz de investigar corrupção e crime “mesmo nos ambientes 

mais severos”. Eis as recomendações: 

 

1. Pense fora do seu país 

A montagem do quebra-cabeça investigativo fica mais fácil recolhendo informações a 

partir do estrangeiro. Ou por bases de dados de informação estrangeiras, ou mediante leis de 

acesso à informação de outros países. 

Além de o crime ser global, a explicação feita por Radu é que os criminosos e os 

funcionários corruptos tendem a não manter o dinheiro no país em que desviaram recursos. Eles 

preferem depositar em bancos estrangeiros, ou fazer investimentos em outros países. Sem 

contar que, em muitos casos, é muito mais fácil obter informações do exterior do que do interior 

do país, onde o jornalista investigativo vive62. 

 

2. Faça uso de redes de trabalho de investigação jornalística existentes 

O intercâmbio de informações e métodos ajuda na investigação porque os problemas 

enfrentados por jornalistas investigativos são semelhantes em todo o mundo. Há listas de 

contatos disponíveis na internet, que facilitam o acesso a colaboradores ao redor do planeta. 

Eles podem colaborar inclusive sugerindo narrativas. Na seção Apêndice deste trabalho, 

listamos mais de uma centena dessas organizações, dividindo-as por região geográfica. 

                                                 

61 RADU, Paul. Investigative Journalism: It’s All About Cross-Border Cooperation. GIJN, Washington, DC, 27 

jan. 2014. Disponível em: <http://gijn.org/2014/01/27/investigative-journalism-its-all-about-cross-border-

cooperation>. Acesso em: 21 nov. 2015. O material é apresentado como sendo a quinta parte de uma série do GIJN, 

extraída do Guia do repórter para os objetivos de desenvolvimento do milênio: cobrindo compromissos de 

desenvolvimento para 2015 e Além deles, publicado pelo International Press Institute. 
62 Exemplos dados pelo jornalista romeno: Investigative Dashboard (<https://investigativedashboard.org>), 

OpenCorporates (https://opencorporates.com) e CKAN (http://ckan.org). 
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3. Fazer uso da tecnologia 

Mais que aprender a lidar com programas para “quebrar” bases de dados, os jornalistas 

precisam saber se comunicar com programadores e “hackers”. Escreve Radu: 

Esses programadores sabem como obter e manipular informações, e eles 

podem ajudar se o jornalista requerer ajuda. Estes programadores, alguns deles 

membros de movimentos de dados abertos globais, podem se tornar aliados 

inestimáveis na luta contra o crime e a corrupção. Eles podem ajudar os 

jornalistas na coleta e na análise de informações (RADU, 2014). 

 

 

1.1 ORIGENS DE UMA EXPRESSÃO 

 

 

Nenhuma dessas características de método poderiam ser viabilizadas se não fossem as 

condições estruturais abertas por um novo perído, segundo novas bases, ao qual alguns 

pesquisadores da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, chamam de “jornalismo pós-

industrial”. O termo, que nos interessa diretamente, não é uma invenção recente. Aliás, antes 

de Doc Searls usar o termo jornalismo pós-industrial, em 1973, o sociólogo Daniel Bell 

publicara o livro O advento da sociedade pós-industrial63. A obra inferia que o poder da 

indústria passava a depender de um capital humano baseado na tecnologia e no conhecimento 

científico, em uma sociedade na qual havia um domínio crescente da racionalidade científica 

frente às esferas políticas, econômicas e sociais e que passava a reestruturar a hierarquia. 

É daí que se origina a ideia de jornalismo pós-industrial. A bem da verdade, o conceito 

coexiste com outros, que procuram explicar a influência da tecnologia sobre a sociedade 

contemporânea, como Sociedade da Informação, a Sociedade em Rede (Manuel Castells), 

Sociedade Líquida (Zygmunt Bauman), Social Media (Christian Fuchs), Sociedade do Cansaço 

(Byung-Chul Han), o homem pós-moderno (Michel Maffesoli), entre outros.  

De forma mais definitiva, foi a Escola de Jornalismo de Columbia que fixou o termo 

jornalismo pós-industrial na bibliografia acadêmica em 2012, ao publicar, por seu Centro Tow 

de Jornalismo Digital, um dossiê assinado por Chris Anderson, Emily Bell e Clay Shirky64. 

Nesse trabalho, os autores destacaram um cenário emergente em que sobrava interesse “tanto 

na institucionalização de novas organizações de notícias quanto na adaptação de velhas 

instituições à nova realidade” (2013, p. 40). A pesquisa discutia modelos de organização do 

                                                 

63 Título original, em inglês: “The Coming of Post-Industrial Society: a Venture in Social Forecasting”. 
64 O material foi divulgado no Brasil pela Revista de Jornalismo ESPM (abr./jun. 2013). 
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jornalismo e prescrevia a reavaliação dos procedimentos de produção das notícias, a redução 

dos custos e a incorporação de métodos digitais de trabalho. 

Em uma paisagem mutante, cinco percepções se tornaram convicções entre os 

pesquisadores: 

a) o jornalismo é essencial; 

b) o bom jornalismo sempre foi subsidiado; 

c) a internet acaba com o subsídio da publicidade; 

d) a reestruturação se faz obrigatória; e 

e) há muitas oportunidades de fazer um bom trabalho de novas maneiras. 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 33). 

 

Os autores Bill Kovach e Tom Rosenstiel, na terceira edição norte-americana de Os 

elementos do jornalismo, fazem uma referência ao dossiê e às mudanças anunciadas: 

 

A palavra jornalista descrevia um grupo de profissionais organizados – 

trabalhando no que C. W. Anderson, Clay Shirky e Emily Bell chamaram de 

Jornalismo Industrial – agora ela descreve qualquer um que possa se encontrar 

produzindo notícias e que aspirem a fazê-lo ética e responsavelmente 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2014, pos. 260 a 262)65. 

 

Na Enciclopédia de problemas sociais (PARRILLO, 2008, p. 694-696), Marc J. W. de 

Jong (professor na Universidade do Sul da Califórnia) contrasta visões favoráveis e críticas ao 

“pós-industrialismo”. Ele observa que há pesquisadores que avaliam a sociedade pós-industrial 

segundo perspectivas utópicas ou distópicas. Primeiro, porque esse padrão seria meritocrático. 

E, segundo, porque diminuiria, teoricamente, a dependência dos recursos naturais na medida 

em que seu desenvolvimento se baseava em capital humano. Por outro lado, uma das críticas à 

socidade pós-industrial (ora chamada também de sociedade da informação) está no seu nível de 

concorrência por criar uma desvantagem social intransponível para grupos sociais 

marginalizados. Ela aumenta a distância entre classes localizadas no topo e na base da pirâmide 

social – questão que, em outra escala, estender-se-ia para a divisão entre países ricos e pobres, 

já que as forças democratizantes das informações são limitadas. 

A reestruturação do jornalismo na condição de indústria é um fenômeno difícil de 

comparar com outras alterações industriais contemporâneas. Mesmo companhias 

automobilísticas, que foram das que mais sofreram processos de mudança nas últimas décadas, 

não tiveram alterações tão profundas quanto as passadas pelos meios de comunicação. O 

                                                 

65 Texto original: “[…] the word journalist described a group of organized professionals—working in what C. W. 

Anderson, Clay Shirky, and Emily Bell have called Industrial Journalism—now it describes anyone who might 

find him or herself producing news and who aspires to do it ethically and responsibly”. 
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jornalismo pós-industrial, seguindo essa linha de pensamento, deve usufruir de novidades 

tecnológicas e culturais próprias dos tempos de convergência – desde fazer uso de mais 

máquinas para produzir parte das notícias até mesmo obter dados via indivíduos, multidões e 

máquinas. Sequer pode dispensar parcerias ou dados de caráter público (ANDERSON; BELL; 

SHIRKY, 2013, p. 38). 

O furacão que atravessa o campo da comunicação se deve, em parte, ao maior interesse 

social pelo controle de dados e por fluxos de informação, principalmente após as chamadas 

“plataformas 2.0”. Segundo a especialista Elisabeth Saad Corrêa, professora da ECA-USP, a 

digitalização acaba condicionando a cultura contemporânea por seu caráter de centralidade, 

transversalidade e resiliência. Em consequência à tal centralidade há uma interpenetração com 

outros campos do saber66. Quanto à transversalidade, ela deriva de “processos anteriormente 

fragmentados, nos dispositivos cada vez mais convergentes devido às affordances que 

incorporam funções de mobilidade e geolocalização, interatividade aos suportes comunicativos 

clássicos, e nos próprios produtos midiáticos” (SAAD CORRÊA, 2015, p. 6-7)67. A resiliência 

é definida como uma “capacidade de um sistema ou uma organização se antecipar e se adaptar 

a rupturas, eventos, lidar com as mudanças e reconstruir seus valores e estruturas a partir destes 

movimentos” (SAAD CORRÊA, 2015, p. 9). 

Ainda em referência à digitalização, o jornalismo pós-industrial pode ser pensado em 

relação ao termo Antropoceno. Conceito recorrente na área dos estudos digitais, especialmente 

na obra de Bruno Latour, trata-se de uma palavra emprestada da Geologia para designar a era 

em que as atividades humanas passam a alterar os processos e as estruturas do planeta Terra. 

Segundo Renata Moraes, o termo tem sido objeto de combinação interdisciplinar por sua 

capacidade de aludir ao “ápice da interferência humana nos ecossistemas da Terra” (MORAES, 

2014, p. 42). 

Termo que aparece com mais frequência associado ao jornalismo pós-industrial que o 

Antropoceno é o de ecologia da mídia. A referência é feita para dizer que os anos 2010 

representam um novo “ecossistema informativo” em relação àquele dos anos 1980, por 

exemplo. No Congresso de 2014 da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), 

                                                 

66 Para abalizar tal afirmação, cita: Eugenia Barrichelo (2003), Manuel Castells (2006; 2007), Bernard Miège 

(2009), Dana Klisanin (2012), Luís C. Martino (2013), Serge Prolux (2013), Muniz Sodré (2014), Frank Webster 

(2014), M. Crang (2015), Rasmus Helles et al. (2015). 
67 Saad Corrêa indica o estranhamento com a permanência de divisões atualmente impossíveis devido à 

interpenetração de praticamente toda a cultura e todos os domínios do conhecimento pelo digital, divisões como 

“Jornalismo e Jornalismo Digital”, “Relações Públicas e Relações Públicas 2.0”, “Publicidade e Publicidade 

Interativa”. 
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o veterano jornalista e professor universitário Rosental Calmon Alves, em oficina sobre 

“jornalismo empreendedor”, ilustrou a mudança de ambientes de mídia pela metáfora do 

ecossistema. Para a “era industrial” do jornalismo, Rosental exibiu a imagem de uma vegetação 

desértica à qual contrapôs a pluralidade da flora amazônica pós-industrial. O cacto isolado na 

paisagem do Novo México era imponente e cheio d’água, mas ele estava longe de ter a 

complexidade das relações amazônicas. 

A ecologia da mídia identifica mudanças sistêmicas na mídia, daí o motivo da 

terminologia biológica evocar um sistema que cria um conjunto próprio de relações tal qual um 

bioma as (re)cria (SCOLARI, 2013, p. 1.418). Segundo essa perspectiva, não é possível 

compreender os meios de comunicação se estes forem isolados temporalmente, tampouco se 

pode entender um meio sem o contextualizar aos meios de comunicação de seu “ambiente”. 

Conforme indica o estudo de Carlos Scolari, a “ecologia da mídia” aflorou como campo de 

estudos nos anos 1960, com Marshall McLuhan, Neil Postman, James Carey e Walter Ong, 

tendo, antes, Harold Innis como pioneiro por suas obras Empire and Communications (1950) e 

The Bias of Communication (1951). 

O finlandês Jussi Parikka reforça a metáfora biológica ao associar a mídia segundo “uma 

relacionalidade etológica, em vez de apenas ser um objeto tecnológico”. Para ele, a ecologia da 

mídia é topológica, ou seja, deve ser considerada como uma rede. Segundo Parikka, que atua 

como professor de Cultura Tecnológica e Estética da Universidade de Southampton, tal 

expansão do conceito de mídia extrapola sua dimensão moderna à medida que inclui uma série 

de processos, objetos, modos de percepção, mobilidade e relacionalidades (PARIKKA, 2011, 

p. 46, tradução livre)68. 

Em vez de tratar da revolução tecnológica das comunicações, esta tese segue o rastro de 

uma potencial evolução do pensar e do fazer jornalismo. Mais que uma “prática social”, o 

jornalismo é encarado aqui como um MÉTODO que ultrapassa fronteiras ao ser replicado em 

diferentes culturas profissionais e contextos para obter determinados conhecimentos. O 

jornalismo pós-industrial permite contextualizar o advento do jornalismo transnacional como 

uma resposta dos jornalistas profissionais a um cenário de crise da imprensa como fiscalizadora 

do poder (“watchdog journalism”), processo que culminou com milhares de demissões nos 

Estados Unidos e em outras grandes economias. 

                                                 

68 Jussi Parikka escreveu uma “Trilogia sobre Ecologia da Mídia”, que foi iniciada em 2007 com Digital 

Contagions: A Media Archaeology of Computer Viruses. Em 2010, publicou Insect Media e, em 2015, lançou o 

título A Geology of Mediaforms. De acordo com a página do Project Muse, o trabalho se concretizou pela Imprensa 

da Universidade de Minnesota. 
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Congressos e “journals” destacam que vivemos a experiência de novo ambiente 

informativo, uma nova ecologia da mídia. Logo, convém partir dessa metáfora dos sistemas 

vivos antes de colocarmos os pés em nossas redações e narrarmos nossas histórias. Convém 

procurar entender por que nossa época tem sido comparada com uma transformação de 

mentalidades e de tecnologias que só encontraria páreo com a invenção da imprensa no século 

XV. Tal euforia acompanha transformações visíveis e latentes nas sociedades e nas culturas de 

nossa época. Derrick de Kerckhove, que leciona na Universidade de Toronto e que foi assistente 

e coautor de obras de Marshall McLuhan, enumera essas transformações e as interpreta para 

além do clickativismo: o movimento Occupy Wall Street, as revoltas árabes, os protestos na 

Islândia, os Indignados, os aganaktismenoi da Grécia, o Anonymous, o M-15 na Espanha, a 

reação às eleições na Itália (KERCKHOVE, 2015). Em Communication Power, Manuel 

Castells afirma que aquilo que “os movimentos sociais em rede estão propondo na sua prática 

é uma nova utopia no coração da cultura da sociedade em rede: a utopia da autonomia do sujeito 

vis-à-vis às instituições da sociedade” (CASTELLS, 2013, página XLIII, tradução livre). 

Se em Galáxia da internet Castells comentara que “a Internet põe as pessoas em contato 

numa ágora pública, para expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças” (CASTELLS, 

2003, p. 135, tradução livre), em Communication Power o teórico espanhol reforça intuições 

feitas há dez anos, com base na análise de movimentos sociais dos anos 2010 (ex. Occupy). 

Castells dedica um livro à hipótese de que “a forma mais fundamental de poder está na 

capacidade de moldar a mente humana” e que “a construção das relações de poder se dá através 

da gestão dos processos de comunicação” (CASTELLS, 2013, p. 3, tradução livre), enquanto o 

canadense Kerckhove se impressiona com a capacidade de as redes digitais ligarem 

comunidades tão heterogêneas. 

Para Kerckhove, “a Internet muda as estruturas e formas das redes sociais, aumentando 

a velocidade da comunicação e modificando e reestruturando a esfera pública” (KERCKHOVE, 

2015, p. 60). “A comparação com o sistema límbico torna-se mais convincente porque uma 

emoção acabará tornando-se uma ação real se for estimulada o suficiente” (id.). 

 

 

1.2 COLABORAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E PERSONALIDADE 

– TRAÇOS DO JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL 

 

O jornalismo pós-industrial usufrui de novidades tecnológicas e culturais próprias dos 

tempos de convergência – que vão do uso de mais máquinas para produzir notícias até o 
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desenvolvimento de procedimentos para a obtenção de dados via indivíduos, multidões e 

máquinas. 

Como estamos vendo, a palavra-chave do jornalismo pós-industrial é colaboração. A 

profusão de acontecimentos a serem noticiados exige uma capacidade narrativa que se relacione 

com tecnologias, multidões e parceiros. Os autores do dossiê da Universidade de Columbia 

consideram que estabelecer redes de trabalho produtivas demanda saber demarcar 

responsabilidades e pressentir quando é hora de se aproximar ou de se distanciar desses 

parceiros – habilidades que os jornalistas devem desenvolver para enfrentar os novos desafios 

da profissão69. 

O chamado “crowdsourcing” reconfigura as funções do jornalista. Como o nome indica, 

diz respeito ao conjunto de informações produzidas por multidões, que sempre conseguirão 

produzir mais dados que um jornalista. Não mais sendo o primeiro a testemunhar um fato, o 

profissional “passa a ser aquele que solicita a informação e, em seguida, filtra e contextualiza 

o que recebe”70. Quanto às máquinas, elas não podem ser preteridas por profissionais da 

informação por sua capacidade de filtrar, cruzar e oferecer um volume imenso de dados. 

Segundo Anderson, Bell e Shirky, “a automação de processos e conteúdo é o território mais 

subaproveitado para derrubar o custo do jornalismo e melhorar a produção editorial”71. 

Engajamento: A preocupação do jornalista de tempos pós-industriais precisa ser a de 

humanizar dados em vez de apenas mecanizar o processo no qual os obtêm. Precisa também 

saber dispor a visualização dessas informações, relacionar-se com redes e com ambientes 

imersivos em tempo real (condição na qual a informação e a interatividade correm em fluxo 

constante) 72. 

A distração do público ou o seu esgotamento são problemas a serem contornados. Bill 

Kovach e Tom Rosenstiel também destacam o desafio de os jornalistas engajarem o público: 

 

O jornalismo pode ser mais preciso, mais informativo, mais envolvente ao ser 

produzido com a colaboração da inteligência da comunidade que se imaginava 

ser meramente uma plateia e ao empregar os dispositivos da rede para tornar 

isso algo mais prático (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014, pos. 96 a 99, 

tradução livre)73. 

 

                                                 

69 ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 48. 
70 Idem, op. cit., p. 44. 
71 Ibidem, op. cit., p. 44. 
72 Ibidem, op. cit., p. 46. 
73 Texto original: “Journalism can be more accurate, more informative, more engaging, by being produced in 

collaboration with the intelligence of the community once imagined to be merely an audience and by employing 

the machinery of the network to also make it more empirical” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014, pos. 96 a 99). 
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Voltando ao dossiê de Columbia, argumenta-se que já não há um interesse de o jornalista 

“querer ser tudo para todos”. Hoje existe maior especialização dos públicos. A tendência é que 

cada redação se especialize em relação às de hoje e saiba fazer melhor uso do intercâmbio de 

profissionais. Não é à toa que uma das fontes de diferenciação seja a habilidade de engajamento 

dos usuários em processos de criação, avaliação e distribuição de notícias; ou, ainda, para ter 

contato com fontes primárias e contatar informações privilegiadas para a investigação74. 

Programação: questões linguísticas confrontam os jornalistas. A primeira delas diz 

respeito a lidar com estatísticas e saber interpretar dados. Outra, que exige mais formação, é 

saber escrever códigos para poder gerar dados75. Em diversas instituições jornalísticas, parte 

dos entraves para o progresso informativo passa pela dificuldade em encontrar profissionais 

que programem. A relevância do jornalismo passa a depender de como os profissionais usam 

dados, uma vez que redes entre usuários, jornalistas e dados se tornam cada vez mais 

complexas. O conhecimento se converte na capacidade de lidar com indicadores e públicos. 

Portanto, “todo jornalista deve ser capaz de analisar dados e indicadores que acompanham seu 

trabalho e estar ciente de que toda cifra representa uma atividade humana”76. 

Descobrir o que valida uma prova jornalística é um problema clássico na prática da 

imprensa. No jornalismo pós-industrial, igualmente. Agora, porém, as provas têm novo 

formato. A apuração passa a incluir processos “hackeáveis” em seus expedientes77. É 

interessante a metáfora usada pelos autores: “a organização precisa começar a tratar a redação 

como uma operação de importação e exportação, não como um chão de fábrica”78. 

Os autores do dossiê destacam a adaptação institucional como um aspecto pouco 

estudado entre pesquisadores do “futuro do jornalismo”, uma vez que o foco de pesquisa, 

fatalmente, acaba sendo o fim e o retorno a determinados ciclos de jornalismo79. Ligado a esse 

fator está a institucionalização de novas formas de produção de notícias. Desde os anos 1990, 

por exemplo, estuda-se como as organizações jornalísticas tradicionais se adaptam à internet. 

Os problemas, hoje, aparecem mesmo para questões tradicionais nas organizações, como 

influência, continuidade e margem. “Mudou-se o modo como é entendida a relação entre 

instituição e público”80 na construção da influência. 

                                                 

74 ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 86. 
75 Idem, op. cit., p. 50. 
76 Ibidem, op. cit., p. 49. 
77 Ibidem, op. cit., p. 67. 
78 Ibidem, op. cit., p. 67. 
79 Ibidem, op. cit., p. 56. 
80 Ibidem, op. cit., p. 59. 
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Empreendedorismo: O jornalista da era pós-industrial deve saber programar 

algoritmos. Além de obter dados, deve saber quais manter, para quem os distribuir e como 

delegar funções para seu tratamento. O jornalismo deverá incorporar em sua rotina – e até 

mesmo de modo público – a análise de objetivos e de resultados para poder combinar qualidade, 

relevância e impacto81. Ou seja, há um processo de mudança de mentalidade dos jornalistas que 

se faz evidente com o incentivo de ele se tornar um “empreendedor”, visão cada vez mais 

trabalhada em graduações de jornalismo e dentro dos meios de comunicação. 

Fatores de consciência, confiança e imaginação fazem parte do perfil de um jornalista 

interessado em influenciar processos e produtos jornalísticos em tempos de “jornalismo pós-

industrial”. Juntamente a essas “habilidades suaves” há um conjunto de outras mais “duras”, as 

quais dizem respeito a conhecimento especializado, a dados e estatísticas, à compreensão de 

indicadores e públicos, à programação e narração e à gestão de projetos. A gestão de projetos, 

atualmente, importa porque a notícia não representa mais apenas um fragmento, mas um fluxo 

de ações82. 

Junto ao cenário de empreendedorismo, na paisagem organizacional, despontam as 

organizações sem fins lucrativos e o questionamento se elas farão frente às empresas de 

comunicação já estabelecidas em termos de prestígio. É quando este trecho do dossiê de 

Anderson, Bell e Shirky ganha maior sentido: 

 

É só com o exame da evolução de organizações digitais na internet que iremos 

entender que a história do jornalismo na era digital não é só de morte e 

nascimento. É também de estabilização institucional83. 

 

O dossiê reconhece a tendência de que haverá mais organizações jornalísticas sem fins 

lucrativos com fontes de financiamento alternativas, seja por ações filantrópicas, fundos 

mantidos por usuários, doações em espécie. Ou, ainda, pela criação de fluxos virtuais, a 

exemplo da Fundação Ford, da Fundação William Penn, da Fundação NPR (National Public 

Radio), dos verbetes da Wikipédia e das hashtags no Twitter. No entanto, será preciso rotular e 

reagir contra o “churnalism” (a mera reprodução de releases, que reflete o poder das relações 

públicas sobre a imprensa), para que os próprios veículos independentes não tenham problemas 

com sua influência negativa em termos de concorrência. 

 

 

                                                 

81 Ibidem, op. cit., p. 53. 
82 Ibidem, op. cit., p. 51. 
83 Ibidem, op. cit., p. 64. 
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1.3 AS AFFORDANCES E A FASE DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

 

“Affordance” é o termo empregado na bibliografia em estudos digitais para designar a 

sociabilidade derivada de um novo objeto técnico. Por meio dessa designação, iluminam-se 

quais são as possibilidades de experiência propiciadas por uma tecnologia que acaba de entrar 

em cena. O conceito aparece na obra de James J. Gibson em The Ecological Approach to Visual 

Perception (1979): 

As affordances do ambiente são o que ele oferece ao animal, o que o meio 

oferece ou o que lhe serve de mobília, seja para o bem ou para o mal. O verbo 

to afford é encontrado no dicionário, mas o substantivo affordance não. Fui 

eu quem o cunhou. Quero dizer algo que se refira tanto ao ambiente quanto ao 

animal, de uma forma que nenhum termo existente consiga dizer. Isso implica 

estabelecer uma complementaridade entre o animal e o ambiente (GIBSON, 

1979, p. 127, tradução livre). 

 

Logo, podemos considerar como novas possibilidades (novas “affordances” do 

jornalismo pós-industrial identificado por Anderson, Bell e Shirky84) os seguintes fatores: 

– Análise algorítmica de dados; 

– Representação visual de dados; 

– Contribuição assídua do cidadão comum; 

– Incorporação da reação das massas; e 

– Produção automatizada de textos a partir de dados. 

Embora haja poucas definições sobre o cenário do jornalismo pós-industrial para os 

próximos anos (ou décadas), os jornalistas tomam as primeiras iniciativas para se adaptar a elas 

tanto no tempo quanto no espaço. Algumas das delimitações possíveis são: 

 

– Prazos e formatos de produção de conteúdo já não são delimitados; 

– Localização no mapa perde relevância na coleta de informações e na criação 

e [no] consumo do conteúdo jornalístico; 

– Transmissão de dados em tempo real e atividade em redes sociais produzem 

informações em estado bruto; 

– Feedback em tempo real influencia matérias; e 

– Indivíduos ganham mais importância do que a marca. 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 51). 

 

Com o objetivo de ilustrar esse debate sobre jornalismo pós-industrial, vale transcrever 

uma passagem da entrevista concedida pelo jornalista sul-africano Justin Arenstein (African 

                                                 

84 Ibidem, op. cit., p. 84. 
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Eye News Service – AENS)85 para esta tese. Arenstein é reconhecido internacionalmente como 

formador de redes investigativas no continente africano. Note-se que a primeira resposta diz 

respeito ao papel do jornalismo de dados nas novas práticas profissionais: 

 

Eu acredito que, definitivamente, estamos tendo contato com novas 

ferramentas, que são bastante poderosas para uso dos jornalistas. Elas estão 

mudando o modo como os profissionais da informação trabalham. Em 

primeiro lugar, porque eram ferramentas de acesso exclusivo das grandes 

redações. Com a disseminação da tecnologia, mesmo as redações pequenas e 

os jornalistas individuais começaram a desenvolver investigações que só eram 

possíveis de serem conduzidas por veículos como o The Guardian e o The 

New York Times. Em segundo lugar, hoje em dia, a mídia acessa uma 

quantidade imensa de dados primários, o que a desafia a realizar maiores 

projetos e a se aprofundar nos problemas que ela se propõe a resolver 

(ARENSTEIN, 2013, tradução livre). 

 

A seguir, ele fala da capacidade de formação de redes de trabalho por parte dos 

jornalistas atuais: 

No passado, investigações relacionadas à sonegação fiscal e à lavagem de 

dinheiro apenas eram possíveis de serem conduzidas por agências como a 

Reuters e a Bloomberg, por elas terem escritórios instalados ao redor do 

mundo. Atualmente, com um simples e-mail, um jornalista da Colômbia pode 

contatar um jornalista do Quênia para trabalharem juntos em uma história. A 

colaboração significa que, de repente, todos nos tornamos membros de 

organizações e de companhias de mídia globais, todas com influência global. 

Se nós jornalistas ficamos apenas competindo, somos mais fracos 

(ARENSTEIN, 2013, tradução livre). 

 

Por último, Arenstein comenta como o combate à corrupção hoje passa pelo trabalho 

em rede estabelecido por jornalistas profissionais: 

 

Eu penso que os criminosos não se intimidam com as fronteiras nacionais. Os 

criminosos não apenas operam em seus próprios grupos. Eles colaboram com 

outros criminosos. Mafiosos ajudam mafiosos, contrabandistas ajudam outros 

contrabandistas – todos eles têm suas redes globais. Portanto, os jornalistas 

também precisam adotar estratégias colaborativas para terem um alcance 

transnacional, mesmo que nós sejamos muito pequenos na condição de 

indivíduos. Se você olhar para esta conferência [GIJC 2013], encontrará cerca 

de 1.300 participantes. Você irá perceber que muitos deles colaboram entre si, 

a partir de diferentes países e meios de comunicação. Eles são jornalistas 

motivados a resolver os problemas [de seu país, de sua região] com soluções 

em rede. Trabalhos colaborativos em jornalismo podem ser desenvolvidos em 

qualquer lugar (ARENSTEIN, 2013, tradução livre). 

 

                                                 

85 Entrevista concedida a Ben-Hur Demeneck no Rio de Janeiro em 13 de outubro de 2013, na PUC-Rio, após a 

atividade “Hack in Rio 2013” (9h–19h). Programação da GIJC 2013. 
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Voltando ao dossiê de Columbia, os três autores alegam ser possível dizer que jornalistas 

e instituições jornalísticas não conseguiram fazer com que as tecnologias representassem uma 

revolução na oferta de conteúdos com potencial jornalístico. Muitos profissionais ainda se 

atrelam a um grupo limitado de fontes de informações para a redação de conteúdos de maior 

impacto. Uma das análises, que vai ao encontro da reportagem transnacional, indica que o 

cenário atual incentiva mais o gênero da reportagem do que o senso comum faz pensar. Para 

que esse padrão investigativo se fortaleça, ferramentas de apuração digital devem ser 

empregadas em toda a sua potencialidade: 

 

Sem explorar as possibilidades da multidão ou de algoritmos, certas 

modalidades de jornalismo se tornam insustentáveis, incapazes de 

acompanhar o mundo de redes e de dados em tempo real que chegam ao 

público de todas as partes – de sensores instalados na lata de lixo a “trending 

topics” no Twitter (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 46). 

 

Nesse cenário em que a tecnologia e a função social da imprensa se impulsionam 

reciprocamente, a capacidade investigativa dos repórteres ganhou um empuxo inédito. Convém 

agora estudá-lo com mais atenção.  
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CAPÍTULO 2 – JORNALISMO INVESTIGATIVO 

2.1 “UMA IMPRESSIONANTE E IMPROVÁVEL ERA DE OURO” 

 

O fim do comunismo (pós-1989) desencadeou uma onda mundial de reportagens 

investigativas, acredita o jornalista David Kaplan. Veterano em trabalhos transnacionais, 

Kaplan considera que, além desse ponto de inflexão histórica, a escalada global dessa 

modalidade de jornalismo se deve aos centros independentes de jornalismo, aos esforços de 

ajuda internacional e, evidentemente, à globalização. Todos foram fatores favoráveis à 

transnacionalização do jornalismo (KAPLAN, 2007). 

Apesar da crise do jornalismo norte-americano, deflagrada em 2008, a modalidade 

investigativa prosperou nos anos seguintes. Para Charles Lewis, fundador da organização sem 

fins lucrativos Center for Public Integrity, fica difícil conter a supresa diante da aparente 

contradição entre o momento de adversidades e a eclosão de tantas experiências criativas: 

 

Quem teria pensado que, em meio à devastação das redações durante a 

primeira década do século XXI, o jornalismo investigativo iria encontrar uma 

maneira de não apenas sobreviver, mas de prosperar em uma improvável, 

altamente inovadora nova idade de ouro? (LEWIS, 2009, tradução livre)86. 

 

Charles Lewis fundou e, entre 1988 e 2005, dirigiu a organização sem fins lucrativos 

Center for Public Integrity. Antes disso, trabalhou por 11 anos como repórter investigativo na 

ABC Nightline e na CBS News87. O seu conhecimento de redações comerciais o habilita a 

comentar sobre um deficit investigativo na esfera pública, que teria motivado as novas 

experiências organizacionais do final da primeira década dos anos 2000: “tanto o jornalismo 

quanto a democracia precisavam desesperadamente de novos modelos econômicos para apoiar 

e produzir reportagem investigativa, bem como um lugar para incubar novas plataformas e 

abordagens” (LEWIS, 2009, tradução livre). 

O conceito de jornalismo investigativo considerado nesta tese é o mesmo defendido pela 

jornalista-pesquisadora Sheila Coronel, professora da Universidade de Columbia e diretora do 

                                                 

86 Texto original: “Who would have thought, amid the newsroom devastation of the first decade of the twenty-first 

century, that investigative reporting would find a way to not just survive, but flourish, in an improbable, highly 

innovative new golden age?” LEWIS, Charles. A Social-Network Solution: How Investigative Reporting Got Back 

on its Feet. Columbia Journalism Review, New York, March/April, 2009. Disponível em: <http://www.cjr.org/ 

feature/a_socialnetwork_solution_1.php>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
87 Charles Lewis atuou como produtor do programa “60 minutes”. 
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centro Toni Stabile. Em seu guia produzido para jornalistas investigativos dos Bálcãs 

(CORONEL, 2012, p. 13, tradução livre), a repórter de origem filipina faz a seguinte síntese: 

 

Jornalismo Investigativo NÃO É: 

– Noticiário diário; 

– Vazamento de informação sem checagem [“Denuncismo”]; 

– Relato de fonte única; 

– Uso indevido de informações; 

– Jornalismo paparazzi; 

 

Jornalismo Investigativo É: 

– Jornalismo Watchdog [jornalismo de interesse público]; 

– Exposição da violação de leis e de regulações; 

– Detentor de uma vigorosa capacidade de prestar contas ao público sobre seus 

procedimentos, com total transparência [accountability]. 

 

Para o caso brasileiro, convém observar o que não é jornalismo investigativo segundo 

Solano Nascimento. Para o autor de Os novos escribas (2010), essa modalidade de trabalho 

difere do que ele chama de “jornalismo sobre investigações”, que seria a divulgação das 

investigações feitas fora do escopo da reportagem – por exemplo, aquelas que são conduzidas 

pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Já o “jornalismo investigativo” seria aquele em 

que a investigação estaria sob o domínio dos repórteres, na qual eles seriam os protagonistas da 

denúncia. Mais que dar visibilidade, os jornalistas seriam os responsáveis por comprovar uma 

situação de desrespeito às leis, por exemplo. 

Quanto à experiência global de uma “era de ouro” do jornalismo investigativo, Charles 

Lewis destaca o apoio determinante das organizações sem fins lucrativos. Em The Growing 

Importance of Nonprofit Journalism, o autor comenta o trabalho de quatro grupos espalhados 

em três continentes: 

– O Centro para a Integridade Pública (Center for Public Integrity) – é o maior do 

mundo. É responsável pelo ICIJ e está sediado em Washington, DC, nos Estados Unidos; 

– O Centro de Reportagem Investigativa (Center for Investigative Reporting) – é a mais 

antiga do gênero e está sediada em Berkeley (Califórnia), nos Estados Unidos; 

– O Centro Filipino de Jornalismo Investigativo (Philippine Center for Investigative 

Journalism) – está localizado em Manila, capital das Filipinas; 

– O Centro Romeno de Jornalismo Investigativo (Romanian Center for Investigative 

Journalism) – instalado em Bucareste, é a mais nova e a menor entre as organizações que têm 

demonstrado relevância internacional (LEWIS, 2007, tradução livre). 

Segundo a base de dados apresentada pela GIJN, sigla em inglês de Rede Global de 

Jornalismo Investigativo, há mais de 140 organizações de jornalismo investigativo capazes a 
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trabalhar em rede. Confira a tabela “Lista mundial de redes de jornalismo investigativo”, na 

seção Apêndice, para ler os nomes de cada grupo de trabalho. 

 

Figura 5 – Membros da GIJN (Global Investigative Journalism Network)88. 

 

 
  

                                                 

88 <http://gijn.org/member/>. 
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2.2 MUCKRAKING: VASCULHANDO A LAMA COM O RASTELO 

 

 

Nos Estados Unidos, atualmente, “muckraking”, hoje, é considerado sinônimo de 

jornalismo investigativo. Mais que uma tradução, o termo funciona como ilustração de quem 

produz reportagens em profundidade a partir da junção das palavras “muck” e “raker”. A 

primeira pode ser um verbo ou um substantivo. Como substantivo, pode significar “lama”, 

“lodo” ou “estrume”; como verbo, pode significar “emporcalhar” ou “remover o lodo”89. 

“Rake”, como substantivo, significa “ancinho”, “rastelo” e “rodo”; como verbo, “limpar”. A 

justaposição das palavras sugere algo como remexer no que é sujo – ou, para usar uma palavra 

em desuso no português, “esgaravatar”90. 

Uma das primeiras referências a jornalistas como “muckrakers” foi pejorativa; remonta 

a um discurso feito pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, em 14 de abril de 

1906, no qual o político criticava um tipo de jornalista caracterizado por fazer verdadeiras 

cruzadas investigativas, que terminavam inflamando as massas com as revelações que 

divulgava (FELDSTEIN, 2006). É quando Roosevelt cita uma passagem do livro The Pilgrim’s 

Progress, escrito por John Bunyan91, na qual consta uma cena de um homem trabalhando com 

um rastelo (The Man with the Muck-rake). O personagem ilustra alguém que, ao remexer o que 

é imundo e grosseiro, não se detém a temas transcendentais, mas apenas àquilo que é sólido, 

que é matéria. 

Além de Roosevelt, antes da Primeira Guerra Mundial, a palavra foi associada a 

jornalistas que colocavam às luzes tramas de corrupção política e econômica e lutas sociais. Era 

um modo de expor homens que se tornaram muito poderosos durante a industrialização norte-

americana e que desequilibravam o jogo de forças na democracia daquele país. 

O livro do pastor batista Bunyan ficou conhecido no Brasil como O Peregrino: a viagem 

do cristão da cidade da destruição para a Jerusalém celestial. A obra se popularizou mais entre 

os cristãos de países de língua inglesa. A seguir, a passagem de Bunyan em que aparece a figura 

citada por Roosevelt, cuja retórica (contra a vontade do então presidente americano) a alçou à 

                                                 

89 O primeiro registro da palavra “muck” se deu no século XIII (Merriam-Webster, 2015). 
90 Segundo consulta ao Dicionário Houaiss (http://houaiss.uol.com.br/), a primeira ocorrência do verbo 

esgaravatar data de 1540. Acepções do verbo: “1 (t.d.) fazer pesquisa, investigação em torno de; esmiuçar; 

‹esgaravatou o crime até descobrir o culpado›; 2 (t.d.) limpar com dedo, palito ou esgaravatador (nariz, dentes, 

ouvidos); escabichar; 3 (t.d.) avivar com esgaravatador (ouvido da arma); 4 (t.d.) escorvar (arma); 5 (t.d.) remexer 

com esgaravatador (as brasas)”. 
91 <https://en.wikipedia.org/wiki/Muckraker>. 
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condição de sinônimo de jornalismo investigativo: 

 

Depois, quando Cristiana e os seus já haviam refletido pelo menos em parte 

dessas coisas, Intérprete os chamou novamente. Primeiro os levou até um 

quarto onde havia um homem que tinha na mão um ancinho e que não 

desgrudava os olhos do chão. Havia também ali outro homem, acima do 

primeiro, com uma coroa celestial nas mãos. Este propunha ao primeiro trocar 

a coroa pelo ancinho, mas ele não lhe dava ouvidos, nem mesmo tirava os 

olhos do chão. Com sua ferramenta, ele continuava a juntar as palhas, os 

gravetos e a poeira do quarto. [...] – É isso mesmo. Quanto ao ancinho, 

simboliza os seus pensamentos mundanos. Como você vê, ele prefere prestar 

atenção às palhas, aos gravetos e à poeira do chão do que às palavras que 

lhe diz o homem lá de cima, que traz na mão a coroa celestial. [...] 

INTÉRPRETE: Essa cena – disse Intérprete – mostra que o céu não passa de 

fábula para alguns, e que as coisas daqui são tidas como as únicas essenciais. 

Você também observou que o homem só olhava para baixo, não? Pois isso é 

para mostrar a você que as coisas terrenas, quando arrebatam os pensamentos 

dos homens, afastam seu coração de Deus. CRISTIANA: Ah! Liberte-me 

deste ancinho! (BUNYAN, 2013, grifo nosso). 

 

Assim, a palavra “muckracker” foi incorporada ao vocabulário dos países de tradição 

anglo-saxônica e integra a Encyclopædia Britannica. Ao longo do tempo, o termo passou a ter 

uma conotação positiva e a identificar jornalistas corajosos, autores de histórias guiadas pelo 

interesse público92. 

 

 

2.3 O TESTE DE HIPÓTESES 

 

 

Questões cívicas afora, o jornalismo investigativo importa em termos metodológicos 

porque é aquele que possui a menor dependência das fontes pessoais, quer dizer, ele não 

depende tanto do que algumas pessoas entrevistadas dizem ao repórter. Por ser capaz de cruzar 

                                                 

92 Entre os autores identificados com essa fase, a enciclopédia on-line Wikipédia lista os nomes de Lincoln Steffens 

(um dos grandes investigadores da corrupção, que publicou, em 1904, Shame of the Cities) e de Upton Sinclair, 

escritor e jornalista premiado com o Pulitzer por seu trabalho The Jungle (1906), o qual serviu para alinhavar uma 

discussão sobre legislação relativa à indústria alimentícia. Cita ainda: Ida Tarbell, quem, além de escrever dezenas 

de peças jornalísticas sobre a Standard Oil, lançaria o livro The History of the Standard Oil Company (1904), 

Edwin Markham (em Children in Bondage, de 1914, trataria de trabalho infantil); Jacob Riis (escreveu sobre a 

miséria em Nova Iorque, em How the Other Half Lives, de 1890); David Graham Phillips (seu artigo The Treason 

of the Senate denunciou corrupção em governo de Roosevelt, o que levou à adoção da 17ª Emenda); Henry 

Demarest Lloyd (em Wealth against Commonwealth, de 1894, narrou a ascensão de John D. Rockefeller e da 

Standard Oil); Ray Stannard Baker (tratou de questões raciais em Following the Color Line, trabalho publicado 

em 1908); Brand Whitlock (romance que contestava a pena de morte, The Turn of the Balance, de 1907) e Samuel 

Hopkins Adams (denunciou a indústria médica). Digno de nota que esse verbete se encontra alentado por mais de 

31 referências, entre elas The Muckrakers and American Society (Herbert Shapiro, 1968) e The Muckrakers: 

Crusading Journalists who Changed America (Fred Cook, 1972). Link: <https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Muckraker>. 
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informações e por formular suas próprias argumentações – chegando ao caso de desmentir 

declarações –, o jornalismo investigativo realiza, naturalmente, conversas com informantes, não 

necessariamente “em off”, mas tem fôlego próprio para vasculhar documentos e bancos de 

dados com o auxílio de computadores e das redes digitais. 

Para o filósofo Luiz Henrique Dutra, todo tipo de investigação pode ser comparado a 

partir do “foco da descoberta”. Sob esse referencial, podemos debater a presença de hipóteses 

no trabalho jornalístico. Na sua abordagem sobre todos os tipos de investigação (científica, 

policial, jornalística, jurídica etc.), o autor esquematiza quatro etapas: 

 

– A elaboração de um problema; 

– A elaboração de uma hipótese, visando solucionar o problema; 

– A constituição de uma base de dados, com a qual a hipótese será comparada; 

– A constatação de um acordo entre a hipótese e a base de dados, a averiguação 

propriamente dita (DUTRA, 2001, p. 141, grifo do autor). 

 

Se “o objetivo final de uma investigação é a verificação de uma hipótese”, o objetivo 

intermediário é “o estabelecimento de uma base de dados” (2001, p. 148). Ou seja, ainda que o 

jornalismo mantenha como característica genérica a atribuição de ser um trabalho investigativo, 

nem sempre desenvolve as etapas formais de uma investigação com o interesse de cumprir um 

método no sentido estrito. 

Ao pensar as “etapas da investigação”, esta pesquisa sintetiza três constatações quanto 

ao uso de hipóteses em notícias, reportagens e outras peças de jornalismo: 

(1) Nem todo jornalismo é investigativo, ou seja, o trabalho jornalístico não precisa ser 

obrigatoriamente movido por hipóteses investigativas, mas, ao ser um exercício de jornalismo 

investigativo, terá que lidar com a formulação e checagem de hipótese; 

(2) portanto, todo jornalismo investigativo aplica hipóteses; e 

(3) o uso de hipóteses no jornalismo pode trazer esclarecimentos sobre as prováveis 

contribuições epistemológicas do jornalismo, ao se considerar uma teoria do conhecimento 

racionalista. 

No jornalismo investigativo, o repórter precisa ter clareza de qual hipótese conduz sua 

reportagem. Manuais de metodologia científica e dicionários de filosofia ajudam a identificar 

essa ferramenta metodológica como uma resposta preliminar com a qual se confronta um 

problema dentro de uma investigação. É o entendimento do conflito “problema versus hipótese” 

que dá andamento à investigação: 
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Em geral, [a hipótese é] um enunciado (ou um conjunto de enunciados) que 

só pode ser comprovado, examinado e verificado indiretamente, através das 

suas consequências. Portanto, a característica da hipótese é que ela não inclui 

nem garantia da verdade nem a possibilidade de verificação direta. Uma 

premissa evidente não é uma hipótese, mas, no sentido clássico do termo, um 

axioma. Um enunciado verificável é uma lei ou uma proposição empírica, não 

uma hipótese. Uma hipótese pode ser verdadeira, mas sua verdade só pode 

resultar da verificação de suas consequências (ABBAGNANO, 2000, p. 501, 

grifo do autor). 

 

Uma reportagem de jornalismo investigativo se diferencia de uma notícia e, mais ainda, 

de um editorial diante do investimento metodológico do jornalista, de seu interesse em validar 

a informação e o método que apresenta (TAMBOSI, 2003, 2005, 2007). As teorias da verdade 

(estudadas no campo filosófico) servem de recurso para quem pretende entender como 

responder a demandas lógicas para sedimentar uma argumentação em jornalismo para além dos 

recursos retóricos (HAACK, 1978; KIRKHAM, 2003). Para Tambosi, “um requisito 

fundamental para que a informação se transforme em conhecimento é a verdade”. Mas a questão 

aqui comentada é como produzir conhecimento, no sentido de uma crença verdadeira e 

justificada (HAACK, 1978). Na linguagem jornalística, a ação de montar a base de dados está 

ligada à fase de apuração. 

Pode-se dizer que, quando o jornalista trata de “hipótese”, não significa que esta seja 

considerada uma resposta parcial a um problema-chave científico. Percebe-se que, ao se 

empenhar num trabalho de fôlego, o repórter precisa de teses intermediárias para orientar sua 

pesquisa (hipóteses dois, três, quatro etc.) para averiguar a solução dos problemas propostos 

pela investigação. À medida que as confirma ou as refuta, alteram-se seus rumos de trabalho. 

O andamento da investigação, porém, exige o levantamento de hipóteses. Conforme os dados 

são recolhidos e organizados, eles passam por uma etapa de teste e justificação. Em certas 

ocasiões se consegue “provar” algo; em outras, o simples percurso e explicação da pesquisa são 

esclarecedores quanto aos propósitos iniciais. 

Para finalizar a reflexão “metodológica” sobre a investigação do jornalismo, apresenta-

se três elaborações desenvolvidas na dissertação de mestrado do autor desta tese (DEMENECK, 

2009), quando apresentou uma proposta de análise da objetividade em três momentos: 

 

1) Como ponto de partida da investigação jornalística: 

O impulso do jornalista à verdade (seus princípios e motivações). 

Num âmbito prático: quando se escolhe a pauta e se orientam abordagens. 

 

2) Como percurso da investigação jornalística: 

Os critérios do jornalista para cercar a verdade (métodos). 

Num âmbito prático: a apuração e [o] teste das informações para publicação. 
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3) Como validação a posteriori dos resultados da investigação jornalística 

A validação do enunciado jornalístico, conforme a melhor base cognitiva 

disponível naquele momento histórico (justificação do conhecimento). 

Num âmbito prático: quando se prova que determinada informação trazida a 

público por um jornalista adquire o status de conhecimento proposicional. 

(DEMENECK, 2009). 

 

Adiante-se, por ora, que o tema da objetividade será examinado com mais vagar na Parte 

III desta tese. Não obstante, algumas notas são pertinentes desde já. A tendência é que a 

atividade jornalística seja sempre uma estranha no ninho em se tratando de objetivações por 

milhares de interferências – inclusive as de fundo filosófico, como qual é a definição de 

realidade e como a diferenciar da fantasia. E é por serem frequentes e variados os ataques ao 

conceito de objetividade do jornalismo que a jornalista Stéphanie Martin organizou oito tipos 

de refutações ao conceito em seu artigo Verdade e objetividade jornalística: é mesmo 

contestação?93 (Tradução livre, 2004). Os ataques mais constantes à objetividade são de ordem 

ideológica, econômica, técnica, formal, profissional, organizacional, individual e, ainda, os 

antirrealistas. 

Segundo Adelmo Genro Filho, o jornalismo produz “uma forma de 

conhecimento cristalizada no singular”. Em seu livro “O segredo da pirâmide” 

(1989), ele indicava que o jornalismo investigativo era capaz se deslocar para 

um nível mais amplo de conhecimento – com vistas ao conhecimento 

vinculado ao particular e mesmo ao universal (MEDITSCH, 2012). 

 

Para Adelmo Genro Filho, a teoria deveria começar pela construção de um conceito que 

explicasse o jornalismo, e ele o propõe como sendo uma produção social de informação e de 

conhecimento cuja forma se cristaliza no singular, diferentemente da arte, que se cristalizaria 

no particular, e da ciência, no universal, a partir de referências da Estética de Luckács 

(MEDITSCH, 2012, p. 177). Aplicando a teoria do jornalismo proposta por Adelmo Genro 

Filho, para quem tal prática social produz “uma forma de conhecimento cristalizada no 

singular”, vislumbra-se que tal método coloca o jornalismo numa condição mais ambiciosa na 

produção de “conhecimentos proposicionais” (“crença verdadeira e justificada”, segundo 

HAACK, 1978). Nessa perspectiva, o sistema de confirmação de hipóteses precisa ser ainda 

mais elaborado. Numa linguagem típica da epistemologia, sofisticou-se a “base cognitiva 

disponível” do trabalho da imprensa (RESCHER, 1997; NORRIS, 2007). Ou seja, numa era de 

                                                 

93 Segundo Stéphanie Martin, a rejeição da objetividade no jornalismo passa pela rejeição da verdade. Ela propõe 

uma definição operacional de objetividade, inclusive em condições de ser medida. Como referência, ela toma os 

estudos de John Searle, em suas diferenciações entre senso epistêmico e senso ontológico quanto às noções de 

objetividade e subjetividade. 
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desprestígio do conceito de objetividade, renova-se discussões sobre a verdade como missão 

do jornalismo. Se a objetividade está em crise, é preciso conceber uma nova objetividade, em 

novas bases.  
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CAPÍTULO 3 – JORNALISMO DE DADOS 

3.1 DO JORNALISMO DE PRECISÃO AO JORNALISMO DE DADOS 

 

 

“A publicação mais popular do The New York Times em 2013 não foi um artigo”94, 

anunciava a matéria da The Atlantic. O campeão de público havia sido um mapa interativo de 

sotaques, resultante das técnicas de jornalismo de dados95. Conclusão: Tim Berners-Lee estava 

certo. Quem volta a 2010 e consulta os registros de uma conferência de Tim Berners-Lee, o 

inventor da web, encontra nele um profeta. Ele havia declarado que o futuro do jornalismo 

estava ligado à análise de dados, conforme noticiou o The Guardian: 

 

ANALYSING DATA IS THE FUTURE 

FOR JOURNALISTS, SAYS TIM BERNERS-LEE 

Inventor of the world wide web says reporters 

should be hunting for stories in datasets. 

 

[ANALISAR DADOS É O FUTURO 

DOS JORNALISTAS, DIZ TIM BERNERS-LEE 

Inventor da World Wide Web afirma que jornalistas 

devem caçar histórias em bancos de dados] 

The Guardian, 22/11/2010, tradução livre96. 

 

Além da sagacidade de Tim Berners-Lee motivar jornalistas e programadores, o 

interesse pelo jornalismo de dados decolou com a implantação de leis de acesso à informação97, 

a liberação de dados públicos por governos, o ativismo hacker e o lançamento de programas de 

computador e aplicativos propícios ao trabalho de dados. No livro The Data Journalism 

Handbook (2012), Aron Pilhofer, editor-executivo em jornalismo de dados do The Guardian, 

ajuda a entender o conceito de jornalismo de dados: 

 

Jornalismo de dados é um ‘conceito guarda-chuva’ [um termo genérico] que, 

a meu ver, abrange um conjunto cada vez maior de ferramentas, técnicas e 

                                                 

94 MEYER, Robinson. The New York Times’ Most Popular Story of 2013 Was Not an Article: It Was that Dialect 

Quiz. The Atlantic, Washington, DC, 17 Jan. 2014. Disponível em: <http://www.theatlantic.com/technology/ 

archive/2014/01/-em-the-new-york-times-em-most-popular-story-of-2013-was-not-an-article/283167>. Acesso 

em: 21 nov. 2015. 
95 GRAFF, Ryan. Behind the Dialect Map Interactive: How an Intern Created The New York Times’ most Popular 

Piece of Content in 2013. Knight Lab, Evanston, IL, 20 Jan. 2014. Disponível em: <http://knightlab.northwestern. 

edu/2014/01/20/behind-the-dialect-map-interactive-how-an-intern-created-the-new-york-times-most-popular-

piece-of-content-in-2013>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
96 ARTHUR, Charles. Analysing Data is the Future for Journalists, Says Tim Berners-Lee. The Guardian, London, 

22 nov. 2010. Disponível em: <http://www.theguardian.com/media/2010/nov/22/data-analysis-tim-berners-lee>. 

Acesso em: 21 nov. 2015. 
97 No Brasil, a Lei de Acesso à Informação (lei n. 12.527/2011) entrou em vigor em maio de 2012. 
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abordagens para contar histórias. Ele pode incluir tudo, desde a reportagem 

assistida por computador tradicional (utilizando dados como uma “fonte”) até 

a visualização de dados de ponta e os novos aplicativos de notícias. O objetivo 

unificador é jornalístico: fornecer informação e análise para ajudar a nos 

informar sobre as questões importantes do dia (GRAY; BOUNEGRU; 

CHAMBERS, 2012, p. 6, tradução livre). 

 

O WikiLeaks, em 2010, foi um marco para o “DDJ” (data-driven journalism), o nome 

mais corrente para o jornalismo de dados na era digital. Em 25 de julho daquele ano, 2010, 

foram lançados 92 mil documentos sobre a Guerra do Afeganistão. As redações precisaram 

encontrar mão de obra especializada de uma hora para outra ou não decodificariam os dados 

nem obteriam informações relevantes das planilhas divulgadas por Julian Assange e seus 

colaboradores. Criou-se uma demanda profissional. Para encontrar a notícia, era preciso saber 

buscá-la em meio a um grande volume de dados. Os dados já não eram apenas isso, dados. 

Eram superdados, eram dados em bancos gigantescos, virtualmente infindáveis. Entrava em 

cena o chamado “Big Data”. 

A Reportagem Assistida por Computador (RAC; em inglês, CAR,) foi usada pela 

primeira vez em 1952 pela CBS para prever o resultado da eleição presidencial norte-americana. 

Desde a década de 1960 (principalmente, nos EUA) jornalistas têm procurado monitorar o 

poder através da análise de bancos de dados de registros públicos com métodos científicos. A 

RAC foi estudada e difundida por Philip Meyer, hoje professor emérito da Universidade da 

Carolina do Norte em Chapel Hill. Já nos anos 1960, Meyer havia incorporado técnicas das 

ciências sociais ao jornalismo, dando a perceber que hipóteses a serem testadas por bancos de 

dados eram uma aproximação do jornalismo ao método científico. 

O próprio Philip Meyer havia tentado desmascarar os enquandramentos feitos a respeito 

dos tumultos de 1967 em Detroit para mostrar que que não eram apenas os sulistas menos 

escolarizados que estavam participando deles. O trabalho feito por Meyer e sua equipe no 

Detroit Free Press lhes rendeu o Prêmio Pulitzer em 1968. O impacto da sua proposta foi tão 

grande na cultura profissional que ele chegou a autopublicar um livro de memórias para 

descrever em detalhes como esse processo se deu – Paper Route: Finding My Way to Precision 

Journalism (2012). 

Na década de 1980, Bill Dedman revelou pelas técnicas do “jornalismo de precisão” o 

viés racial sistêmico em políticas de crédito de grandes instituições financeiras (“A Cor do 

Dinheiro”98). No início da década de 1990, um trabalho de Steve Doig analisou pelos padrões 

                                                 

98 Tradução livre de “The Color of Money”. 
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dos danos do furacão Andrew onde é que haviam falhado as políticas e as práticas de 

desenvolvimento urbano nos locais afetados ( “O que deu errado”)99. 

É em função dessas histórias que a RAC ficou também conhecida como “jornalismo de 

serviço público”. Os defensores dessas técnicas assistidas por computador têm procurado 

revelar tendências, desmascarar o senso comum e revelar injustiças perpetradas por autoridades 

públicas e empresas privadas (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 2012). Diante da evolução 

tecnológica, pode-se dizer que a RAC migrou para o jornalismo de dados. Talvez o data driven 

journalism não existisse como conceito se não fossem os parâmetros metodológicos 

estabelecidos por Meyer em Precision Journalism: A Reporter’s Introduction to Social Science 

Methods, que teve quatro edições (1973, 1979, 1991, 2002). O diferencial de ambos está nas 

ferramentas de trabalho mais robustas e nas formas de sociabilidade que se desenvolveram 

nessas últimas décadas (TOLEDO, 2011, p. 17-22). 

No Brasil, Elio Gaspari foi um dos primeiros a entender o valor do uso de bancos de 

dados. Embora ele não pratique exclusivamente o jornalismo de dados propriamente dito, é 

digno de nota como esse jornalista aprendeu (e ensinou) a lidar com planilhas e a “entrevistar” 

bancos de dados. Ele usa tal recurso para escrever suas colunas, reportagens e livros100. Na 

introdução de A ditadura envergonhada (2002), Gaspari comenta como processou as quase 30 

mil fichas de dados de seus arquivos: 

 

Este livro não existiria sem a ajuda dos seis modelos de computadores 

surgidos durante o tempo que levou para ser escrito. Sinto-me no dever de 

registrar que, por conta da insana política de reserva de mercado, os dois 

primeiros chegaram à minha mesa pelos desvãos da alfândega. Aos 

contrabandistas da época, minha homenagem. Luís Fernando Gonçalves 

desenvolveu uma versão pessoal de um banco de dados que permitiu a 

acumulação de 28 mil fichas e sua pesquisa. A sofisticação de seu trabalho, 

concluído em 1986, ainda não foi alcançada pelos fabricantes do original 

americano (GASPARI, 2002, p. 18). 

 

Ao contrário dos dispositivos móveis e dos computadores compactos dos anos 2010, os 

computadores usados por Philip Meyer registravam dados a partir de cartões furados. Gaspari 

também precisou se adaptar a um trabalho braçal que as novas gerações desconhecem. Para 

sorte dos brasileiros, Gaspari encontrou alguns atalhos para cumprir suas pautas via 

computador. 

                                                 

99 Tradução livre de “What Went Wrong”. 
100 TOLEDO, José R. de. Se até o Gay Talese faz. 17 jul. 2008. Disponível em: <http://toledol.com.br/2009/07/17/ 

se-ate-o-gay-talese-faz>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
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Quanto ao big data, não há um consenso sobre sua definição. No entanto, esse modelo 

de análise de dados costuma ser caracterizado por três mnemônicas letras V. Os “3Vs” do big 

data são volume, velocidade e variedade101: 

 

– É enorme no volume, sendo formado por terabytes ou petabytes de dados; 

– É alto em velocidade, sendo criado em tempo real ou muito próximo do 

tempo real; 

– É diverso na variedade dos tipos, sendo estruturado ou desestruturado por 

dados primários e, com frequência, referenciado temporal e espacialmente 

(KITCHIN, 2014, p. 68, tradução livre). 

 

Para circunstanciar sua explicação sobre o que é o big data, Rob Kitchin recorre a 

trabalhos de Boyd e Crawford (2012), Dodge e Kitchin (2005), Marz e Warren (2012), Mayer-

Schonberger e Cukier (2013) e relaciona a tecnologia com as qualidades de flexibilidade, 

relacionalidade, exaustividade e indicialidade. Para Mitchin, o big data: 

 

– É exaustivo no escopo, esforçando-se em captar populações inteiras ou 

sistemas (n = tudo), ou, pelo menos, detém amostragens muito maiores do que 

aquelas que costumam ser empregadas em estudos tradicionais, em pesquisas 

de poucos dados; 

– É altamente definido em sua resolução, tendo por objetivo ser tão detalhado 

quanto seja possível, e ser singularmente indicial na identificação; 

– É relacional por natureza, contendo campos comuns que habilitam a 

conjunção de diferentes bases de dados; 

– É flexível, mantendo traços de extensibilidade (é possível adicionar novos 

campos facilmente) e é escalonável (pode ser expandido em tamanho 

rapidamente) (KITCHIN,2014, p. 68, tradução livre)102. 
 

Em 2014, a Tow Foundation da Escola de Jornalismo de Columbia publicou um 

relatório sobre jornalismo de dados. Na primeira página de The Art and Science of Data-Driven 

Journalism, o autor Alexander Benjamin Howard lista um conjunto de 14 recomendações e 

previsões, bem ao espírito do “jornalismo pós-industrial”, das quais destacamos as seguintes: 

 

– Ser digital significa ser “data-cêntrico” e simpatizante da mobilidade; 

– Espere pelo jornalismo-robô, mas saiba que as relações humanas e a 

                                                 

101 LANEY, Doug. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. Meta Group, 6 Feb. 

2001. Disponível em: <http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Control 

ling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

ZIKOPOULOS, P. C.; EATON, C.; deROOS, D.; DEUTSCH, T.; LAPIS, G. Understanding Big Data. New York: 

McGraw Hill, 2012. 
102 Seguem as quatro referências feitas por Rob Kitchin ao explicar o que é big data: (a) BOYD, D.; CRAWFORD, 

K. Critical questions for Big Data. Information, Communication and Society, v. 15, n. 5, p. 662-679, May 2012; 

(b) DODGE, M.; KITCHIN, R. Codes of life: identification codes and the machine-readable world. Environment 

and Planning D: Society and Space, v. 23, n. 6, p. 851-881, 2005; (c) MARZ, N.; WARREN, J. Big Data: 

Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems. Shelter Island, NY: Manning, 2012; (d) MAYER-

SCHONBERGER, V.; CUKIER, K. Big Data: A Revolution That Will Change How We Live, Work and Think. 

London: John Murray, 2013. 
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habilidade de contar histórias ainda importam; 

– Mais jornalistas terão de estudar ciências sociais e estatísticas; 

– O jornalismo de dados será definido por padrões mais elevados de precisão 

e de correções; 

– Competência em matéria de segurança e em proteção dados se tornarão cada 

vez mais importantes; 

– Redações mais diversificadas irão produzir um melhor jornalismo de dados. 

Seja consciente do que significam dados equivocados e fanatismo por dados. 

Abrace o ceticismo (HOWARD, tradução livre, 2014, p. 1). 
 

Devido ao movimento pelos dados abertos, o cumprimento de muitas pautas 

relacionadas a serviços públicos depende do trabalho com bases de dados disponíveis na web. 

No Brasil, entre as fontes de dados públicos mais visitadas por profissionais de imprensa, há o 

Portal da Transparência, o Datasus e as páginas do TSE, do Diário Oficial, do Tribunal de 

Contas, do Ipea e do Ministério do Trabalho. Esta tese traz, como apêndice, a tabela “Bases de 

dados para jornalistas”, que divulga a tabela organizada pelo jornalista-pesquisador Tiago Mali 

e seus colaboradores. A planilha serve para dar a dimensão da quantidade de dados disponíveis 

à pesquisa de jornalistas brasileiros. 

Diante das possibilidades informativas do jornalismo de dados, Tom Fries (Fundação 

Bertelsmann) considera-o um remédio para a assimetria de informação: 

 

Assimetria de informação – não é a falta de informação, mas a incapacidade 

de tomá-la e processá-la com a velocidade e o volume com que ela chega até 

nós – é um dos mais significativos problemas que os cidadãos enfrentam ao 

fazer escolhas sobre como decidirem suas vidas. A informação tirada de meios 

impressos, visuais e de áudio influenciam as escolhas e ações dos cidadãos. O 

bom jornalismo de dados ajuda a combater a assimetria de informação 

(GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 2012, p. 6, tradução livre) 

 

Explicando de modo direto, o jornalismo de dados é uma maneira de compreender o 

jornalismo a partir de abordagens conceituais e metodológicas da computação e da 

quantificação (LEWIS, 2015)103.Tal como destaca o professor Seth Lewis (Universidade de 

Minnesota), os empreendimentos de big data podem ter significados transformadores para os 

rumos do jornalismo no que concerne ao saber (epistemologia), ao fazer (especialização), ao 

valorar (ética) e ao valorizar (economia). Esse jogo de palavras de “valorar” e “valorar” foi 

proposital em nossa tradução livre ao português e fará mais sentido durante a leitura do próximo 

capítulo. 

                                                 

103 LEWIS, Seth C. Journalism in an Era of Big Data. In: Digital Journalism, 2015, 3:3, 321-330, DOI: 

10.1080/21670811.2014.976399. 
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3.2 JORNALISMO DE DADOS (E O DATA DRIVEN JOURNALISM) NA 

AMÉRICA LATINA 

 

As redações de países de cultura hispânica na América do Sul, América Central e 

América do Norte, bem como o Brasil, logo incorporaram as habilidades do jornalismo de dados 

e suas ramificações. Vale mencionar alguns exemplos.  

 

1) Chequeado 

A partir do slogan “La Verificación del Discurso Público”104, o grupo argentino procura 

verificar a validade de declarações políticas feitas por figuras públicas, economistas, 

empresários, sindicalistas e jornalistas, entre outros105. Os “oito passos” do método de 

verificação são compartilhados com destaque no portal mantido pela equipe jornalística: 

 

– Selecione uma frase da esfera pública; 

– Pondere a sua relevância; 

– Consulte a fonte original; 

                                                 

104 <http://chequeado.com/>. 
105 No Brasil, quem começa a fazer um trabalho de “fact-checking” é o grupo Aos Fatos. 

Figura 6 – A “pirâmide invertida do jornalismo de dados”. 

Diagrama criado por Paul Bradshaw. 
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– Verifique a fonte oficial; 

– Busque fontes alternativas; 

– Localizar no seu contexto; 

– Verificar, relativizar ou negar o pedido; 

– Qualificar (CHEQUEADO, 2015, tradução livre)106. 

 

2) VozData, La Nación (Buenos Aires, Argentina)107 

Contando com a colaboração de estudantes, jornalistas e organizações da sociedade 

civil, o projeto revisou 6.657 prestações de contas do Senado argentino entre 2010 e 2012. O 

esforço editorial consumiu cerca de três meses de trabalho, sendo concluído em 25 de maio de 

2014. A plataforma se inspirou no projeto Free the Files, vinculado à organização 

Propublica.org, e foi desenvolvido por dois bolsistas da Knight-Mozilla Open News – Manuel 

Aristarán e Gabriela Rodríguez – junto a uma equipe do diário La Nación, de Buenos Aires. 

Para o projeto VozData foi convocada uma “Maratona Cívica”, usando o princípio do 

crowdcrafting [trabalho feito em multidão]. Sob o pseudônimo ArwenMarwn, um dos usuários 

revisou, sozinho, 1.071 documentos. Contatado pelo La Nación para uma entrevista, o 

colaborador “ArwenMarwn” afirmou que “a revisão dos gastos de funcionários [do Senado] 

serve para limitar os mecanismos de corrupção e forçar ações através de uma nova cultura” 

(tradução livre)108. 

 

3) Reportagem “Os homens de bens da Alerj 

Série pioneira na aplicação do jornalismo de dados no Brasil, ela foi publicada em 20 

de junho de 2004 no jornal O Globo. A investigação se baseou em declarações de renda 

entregues ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e serviu para provar o enriquecimento de 113 

políticos fluminenses da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) – dos quais 

27 aumentaram o patrimônio em mais de 100% entre 1996 e 2001. O levantamento de dados 

consumiu quatro meses de pesquisa e foi coordenado pela editora-assistente Angelina Nunes. 

A reportagem recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo de 2004 e, no ano seguinte, o Prêmio Rey 

de España109. 

                                                 

106 <http://chequeado.com/metodo/>. 
107 Subtítulo da seção de dados: Gastos do Senado 2010-2012 – Terminado e dados abertos. Link: 

<http://vozdata.lanacion.com.ar/cd/gastos-del-senado>. 
108 VOZDATA: ciudadanos aportaron su tiempo para monitorear el gasto público. La Nación, 28 mayo 2014. 

Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/1695206-vozdata-ciudadanos-aportaron-su-tiempo-para-monitorear 

-el-gasto-publico>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
109 Informações institucionais pelo próprio jornal O Globo: OS HOMENS de bens da Alerj. O Globo, 20 jun. 2004. 

Disponível em: <http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/os-homens-de-bens-da-alerj-

8876006>. Acesso em: 3 set. 2015. 
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4) Série Os Diários Secretos110 

Para fazer a série, os jornalistas do jornal Gazeta do Povo e da RPC TV (afiliada da 

Rede Globo) investigaram 724 edições do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Paraná 

(Alep), que foram publicadas entre 1998 e 2009111. A análise de mais de 8 mil linhas de 

informações consumiu um esforço de quase dois anos de apuração até a sua publicação em 

2010. Os Diários secretos jogaram luzes sobre um esquema em que servidores fantasmas ou 

laranjas foram responsáveis por um desvio de dinheiro estimado em R$ 200 milhões, segundo 

o Ministério Público. 

A série provou que a Alep havia criado entraves para as divulgações que deveriam 

passar pelos Diários Oficiais da Casa, nos quais eram regularizadas as admissões dos 

funcionários. Diários secretos conduziu à abertura de 20 ações, dez criminais e dez cíveis, e 

levou milhares de paranaenses às ruas para protestar contra a corrupção e pedir mais 

transparência no dia 8 de junho de 2010. A Gazeta do Povo mantém em seu portal um local de 

consulta pública112. 

Também nesses casos se pressente que, no caso do jornalismo investigativo abastecido 

por uma leitura mais aprimorado de dados (com cruzamentos complexos entre planilhas de 

bancos de dados monumentais), a função pública da imprensa sobrepuja as funções comerciais 

do negócio do capitalismo. Isso nos conduz a um outro aspecto dessa nova realidade da 

profissão, sobre a qual se assenta o jornalismo transnacional: a colaboração entre repórteres de 

países distintos se estrutura em torno de ideais que prescindem da ideia de lucro. Revigoram-se 

modelos não-lucrativos de jornalismo. Este será o tema do capítulo seguinte. 

                                                 

110 Para informações complementares, consulte: 1) Subportal Diários Secretos*. 2) Comemoração do Prêmio Esso 

de 2010: “O Esso é nosso”, Gazeta do Povo, 20/11/2010**. 3) Aniversário de 5 anos da série. “Escândalo dos 

Diários Secretos completa 5 anos com 14 condenados”, Gazeta do Povo, 14/03/2015, 16h00 Links *<http:// 

www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/>; **<http://www.gazetadopovo.com.br/vida 

publica/especiais/diarios-secretos/o-esso-e-nosso-4mx59fd6el957upn3xypfcthq>; *** <http://www.gazetadopo 

vo.com.br/vidapublica/escandalo-dos-diarios-secretos-completa-5-anos-com-14-condenados-86knvexxk7t91 

tbs1usktzb20>. 
111 Link da matéria “O Esso é nosso”, Gazeta do Povo, 20/11/2010. http://www.gazetadopovo.com.br/vida-

publica/especiais/diarios-secretos/o-esso-e-nosso-4mx59fd6el957upn3xypfcthq 
112 “Por dentro dos Diários Secretos”. Link: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-

secretos/por-dentro/>. 
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Figura 7 – Publicação de Os homens de bens da Alerj. 

 

 

Figura 8 – Infografia da série Os Diários Secretos (Gazeta do Povo)113. 

  

                                                 

113 <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/especiais/diarios-secretos/mp-denuncia-2-ex-presidentes-da-

assembleia-por-improbidade-e0cd8f01e7hdxxhreab4rh5xq>. 
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CAPÍTULO 4 – O FIM DO LUCRO E O JORNALISMO SEM 

FINS LUCRATIVOS 

4.1 PRIMEIRO ATO: A DEFLAGRAÇÃO DA CRISE 

 

 

Há poucos anos, Philip Meyer alertava: “O jornalismo de alta qualidade ainda é 

economicamente viável, mas não é mais tão lucrativo”.114 Tinha total razão. A crise do jornalismo 

norte-americano chegou ao seu ápice no final da primeira década dos anos 2000. Questionava-se tanto 

o modelo de negócio do jornalismo quanto a credibilidade das redações. 

Acontece que a crise não era apenas econômica. Abria-se, também, uma crise de credibilidade. A 

guerra no Iraque e a crise imobiliária de 2007 abalaram a confiança das redações comerciais nos Estados 

Unidos. Segundo matéria publicada pelo Nieman Lab115, um dos motivos da desconfiança com a 

imprensa foi ela ter falhado em não questionar Colin Powell nem Alan Greenspan. O primeiro conseguiu 

promover o discurso de que o Iraque detinha armas de destruição em massa, enquanto o segundo 

propalava o mundo encantando das finanças. 

Anos antes, as redações comercias haviam frustrado o público por não ter denunciado 

fraudes contábeis que desembocaram no escândalo da Enron (2002). Se os grandes veículos 

não eram mais capazes de antecipar problemas de ordem econômica e de desmascarar manobras 

militares, quem seria? Em que locais os jornalistas teriam a oportunidade de tocar projetos 

investigativos fundamentais para o exerício da democracia? Cada vez mais, a questão era feita 

pelo público e por repórteres e editores. 

Em 2008, a crise financeira norte-americana afetou os modelos de negócio do 

jornalismo. Entre 2000 e 2008, as indústrias de mídia perderam algo próximo de 200 mil postos 

de trabalho, em análise da Advertising Age. Em 2008, o grupo Gannett & McClatchy cortou 

sozinho mais de 5 mil empregos em jornal. A lista de demissões incluía premiados com o 

Pulitzer. Houve corte sumário de seções investigativas de jornais, emissoras de televisão e 

revistas (LEWIS, 2009)116. 

                                                 

114 MEYER, Philip. Os jornais podem desaparecer? Como salvar o jornalismo na era da informação. São Paulo: 

Contexto, 2007. 258 p. Título original: “The vanishing newspaper: saving journalism in the information age” 

(2004). Recomenda-se como leitura complementar o artigo: <http://niemanreports.org/articles/precision-

journalism-and-narrative-journalism-toward-a-unified-field-theory>. 
115 FROOMKIN, Dan. Truth or Consequences: Where is Watchdog Journalism Today? Despite budget cuts and 

shrinking newsrooms, watchdog reporters are finding new ways to fulfill an old mission – holding those in power 

to account. Nieman Reports, Spring 2013. Disponível em: <http://niemanreports.org/articles/truth-or-

consequences-where-is-watchdog-journalism-today>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
116 LEWIS, Charles. A Social-Network Solution: How investigative reporting got back on its feet. Columbia 

Journalism Review, New York, March/April, 2009. Disponível em: 

 <http://www.cjr.org/feature/a_socialnetwork_solution_1.php>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
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A “devastação nas redações” promoveu uma verdadeira diáspora de centenas de 

repórteres investigativos e de editores. A perda de poder de investigação não poderia ter vindo 

em pior hora: os Estados Unidos encaravam uma grave crise financeira, apenas de menor 

tamanho que a Grande Depressão de 1929, sem contar o cenário global cada vez mais complexo 

(LEWIS, 2009). No Brasil, o Obsevatório da Imprensa informou que sequer havia acabado 

fevereiro e eram anunciadas quase 500 demissões de jornalistas em cinco grandes jornais dos 

Estados Unidos117. 

Contudo, mudanças começavam a despontar. Naquele mesmo mês, o portal sem fins 

lucrativos The Christian Science Monitor divulgou uma matéria sobre a emergência de redações 

colaborativas e “nonprofits”118. O veículo lembrava o ProPublica119, no qual se destacava a 

liderança de Paul Steiger, ex-editor-chefe do The Wall Street Journal. O projeto era narrado pela 

combinação de apoio filantrópico, contratação de jornalistas veteranos e oferecimento de 

histórias gratuitas aos meios de comunicação. Outro objeto de comentário foi o Voice of San 

Diego (VOSD)120, que assumia o papel equivalente a um jornal de cidade grande, embora não 

tivesse “jornalistas suficientes sequer para montar uma equipe de softball”. Além disso, a 

redação estava inspirando iniciativas semelhantes em outras três cidades: St. Louis (Missouri), 

New Haven (Connecticut) e Minneapolis (Minnesota). 

Desde 2012, 1.366 jornalistas foram dispensados de redações brasileiras e, pelo menos, 

419 em 2015. Ao total, foram 4.300 demissões por custos em empresas de mídia, segundo dados 

contabilizados pelo Volt Data Lab121 em 30 de outubro de 2015, em seu projeto A conta dos 

passaralhos122. No Brasil, pelo menos 35 jornalistas foram demitidos cada mês nos últimos três 

anos (de janeiro de 2012 a agosto de 2015), de acordo com dados publicados nos portais 

Imprensa, Comunique-se e Portal dos Jornalistas. Durante esse período, a Editora Abril cortou 

163 postos de trabalho e o Portal Terra, outros cem. Em 2015, a “reestruturação” do Terra 

levou a um corte de 80% de sua redação e ao fechamento de sucursais – 60 jornalistas ficaram 

desempregados123. 

                                                 

117 A repercussão das demissões foi imediata no Brasil, com receio de que seria um sinal de tendência a ser seguida, 

conforme a matéria de Carlos Castilho para o Observatório da Imprensa – “Demissões de jornalistas batem 

recordes nos Estados Unidos”, 23/02/2008. Link: http://observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/demissoes-

de-jornalistas-batem-recordes-nos-estados-unidos/ 
118 The Christian Science Monitor, 12/02/2008. <http://www.csmonitor.com/USA/2008/0212/p03s01-usgn.html>. 
119 <https://www.propublica.org/>. 
120 <http://www.voiceofsandiego.org/>. 
121 Descrição da página: “[é] um website independente de jornalismo de dados e novos formatos digitais”. O projeto 

de dados é dirigido pelo jornalista Sergio Spagnuolo. 
122 <http://passaralhos.voltdata.info/>. 
123<https://medium.com/volt-data-lab/com-passaralho-terra-assume-2%C2%BA-lugar-em-total-de-

demiss%C3%B5es-de-jornalistas-40f93055deb8#.usy3ti5j8>. 
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4.2 SEGUNDO ATO: QUATRO CENAS DE ADAPTAÇÃO 

 

 

Vivemos um período em que recrudesce a curiosidade pelos independentes. 124 Uma cena 

diz tudo. Vamos a ela. 

Felipe Seligman fica em pé para falar. Conta que era um “jornalista de jornal tradicional”, 

na Folha de S. Paulo. Nunca conseguia fazer as matérias que desejava porque escrevia sobre 

temas do mundo jurídico para um grande jornal. Ora ouvia críticas de profissionais do Direito, 

dizendo que não entendia do que escrevia. Ora o público geral reclamava que escrevia em 

“juridiquês”. 

Sexta-feira, 3 de julho de 2015. São 14h30 passadas e a sala da Universidade Anhembi-

Morumbi está lotada. Há muitos jornalistas espalhados pelo ambiente. Muitos estudantes de 

jornalismo chegam atrasados e sentam no chão. O jovem jornalista fala da sua startup que 

atende pelo nome de JOTA. 125 

Seligman explica que tem pouco tempo para escrever reportagens, para fazer os 

trabalhos que gostaria. A prioridade é fazer o projeto decolar, cuidar do aspecto administrativo. 

Por outro lado, a linguagem codificada e os procedimentos complexos da Justiça não são mais 

problemas para os repórteres que trabalham junto dele e o público que os acompanha. Felipe 

termina seu relato de “empreendedorismo” e recebe palmas da plateia. 

Veronica Goyzueta (ABC/SudAméricaHoya), mediadora da mesa, passa a palavra para 

outro convidado. Fausto Salvadori Filho é da Ponte Jornalismo. Ele possui um perfil menos 

formal que Felipe e começa a contar como chegou a entrar num projeto jornalístico 

especializado em “Direitos Humanos, Justiça e Segurança Pública”. Os estudantes riem junto 

com suas tiradas sobre como não sabe ganhar dinheiro. Ainda assim, causa empatia diante dos 

ouvintes ao contar o quanto aprende ao visitar comunidades afastadas do centro de São Paulo. 

Depois de Fausto, a mesa intitulada “Como financiar o jornalismo independente?” segue 

com Natalia Viana. Apesar de nascida em 1979 e de estar longe de ter a experiência de vida de 

                                                 

124 A adjetivação “independente” decorre da classificação feita pelo congresso da Abraji. O termo não se confunde 

com outros usos dentro do jornalismo e, ao que parece, indica o quanto a cultura jornalística brasileira associa o 

“trabalho sério” em jornalismo a corporações líderes. É o que explicaria o fato de mesmo pequenas empresas de 

comunicação serem vistas como independentes. 
125 Segundo o Portal Sebrae, o termo se refere a empresas em início de atividade, em especial as que se ligam à 

inovação e as empresas “pontocom”. O termo começou a ser usado no Brasil desde o fenômeno da “bolha da 

internet”, situado entre 1996 e 2001. Embora possa identificar qualquer empresa em início de atividades, a 

definição mais atual é a de “um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, 

trabalhando em condições de extrema incerteza”. Link: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/O-

que-%C3%A9-uma-startup%3F>. 
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outros repórteres que circulam pelo congresso da Abraji126, ela assume ares de veterana naquele 

painel. Ela dirige a Agência Pública, que se apresenta na web como a primeira agência de 

jornalismo investigativo no Brasil. Ao contar que organizou um decálogo com recomendações 

para obter financiamento via crowdfunding127, os futuros jornalistas anotam. Todos querem ser 

independentes. 

Às vezes, até por falta de opção. A Gazeta do Povo, o diário de maior circulação do 

Paraná, anunciou a demissão de 11 jornalistas no dia 12 de agosto de 2015. Um deles foi um 

dos profissionais mais premiados do país, o repórter investigativo Mauri König. Entre 2011 e 

2014, o conjunto de demissões daquele periódico era de 43 jornalistas, segundo o sindicato 

(SindijorPR)128. 

Dentro da redação do diário, os dias seguintes foram marcados pelo mal-estar. Além de 

König, o veterano Luiz Claudio Soares de Oliveira foi descartado pela diretoria, apesar de ser 

uma referência na área cultural, sobretudo após a demissão do crítico de cinema Paulo Camargo. 

A pergunta que rondava as mesas dos repórteres era que tipo de jornalismo a Gazeta queria 

fazer depois de dispensar seus profissionais mais brilhantes e voluntariosos. 

Dois meses depois do passaralho na Gazeta, Mauri König recebia em Lilyhammer, na 

Noruega, o prêmio Global Shining Light Awards durante cerimônia da 9ª Conferência Global 

de Jornalismo Investigativo. A reportagem transnacional Império das cinzas fora publicada 

meses antes na Gazeta do Povo, em trabalho combinado com outros dois repórteres da América 

do Sul129. 

Tem sido assim em toda parte. Depois de ser um correspondente do Village Voice130 em 

Washington desde meados dos anos 1970, James Ridgeway foi despedido do jornal em abril de 

2006. Ele era um de seus melhores repórteres investigativos e autor de mais de 16 livros. A 

revolta dos colegas de trabalho fez com que 20 deles assinassem uma carta aberta para protestar 

contra a demissão131. Porém, ele ficou pouco tempo sem trabalho porque foi contratado pela 

                                                 

126 10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. 
127 VIANA, Natalia. Os dez mandamentos do crowdfunding: estratégias e ensinamentos de um projeto de 

financiamento coletivo para jornalismo. Agência Pública, 25 jul. 2014. Disponível em: <http://apublica.org/2014/ 

07/os-dez-mandamentos-do-crowdfunding/>. Acesso em: 25 ago. 2015. 
128 RODRIGUES, Alana. “Gazeta do Povo demite 11 jornalistas, entre eles o premiado repórter Mauri König. 

Portal Imprensa, 13 ago. 2015. Disponível em: <http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/73783/ 

gazeta+do+povo+demite+11+jornalistas+entre+eles+o+premiado+reporter+mauri+konig>. Acesso: 21 nov. 2015. 
129 A distinção era concedida pela Rede Global de Jornalismo Investigativo (GIJN, na sigla em inglês) e procurava 

premiar investigações jornalísticas de destaque de países “em desenvolvimento ou em transição, feito em situações 

de ameaça, coação ou nas piores condições”. Jornalistas de Montenegro também foram contemplados com o 

prêmio. Link: <http://www.abraji.org.br/?id=90&id_noticia=3232>. 
130 <http://www.villagevoice.com/>. 
131 <http://www.democracynow.org/2006/4/13/village_voice_shakeup_top_investigative_journalist>. 
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Mother Jones (MoJo)132 para escrever sobre a capital norte-americana. Hoje, quando 

(re)publica artigos no The Guardian133, apresenta-se primeiramente como “senior Washington 

correspondent for Mother Jones”. 

Outras vezes, a migração para o jornalismo não-lucrativo é realmente um ato voluntário, 

de quem enxerga longe. Foi o caso Bill Keller. Ele passou três décadas no The New York Times. 

Entre 2003 e 2011, ele exerceu o mais alto posto jornalístico do mais influente e prestigioso 

jornal do mundo. Comandou a redação e conduziu reportagens coroadas com 18 prêmios 

Pulitzer. Individualmente, recebeu o prêmio quando atuou como correspondente internacional 

em Moscou. Em 2014, quando era colunista do NYT, decidiu trocar seu posto seguro para se 

tornar editor-chefe do Projeto Marshall, uma startup de jornalismo sem fins lucrativos focada 

no sistema de justiça criminal norte-americano. Como diria Jorge Ben Jor, “deu no New York 

Times”: 

Bill Keller, Former Editor of The Times, 

Is Leaving for News Nonprofit134 

 

Na matéria assinada por Ravi Somaiy, o editorialista Andrew Rosenthal se mostrou 

surpreso com a decisão de Keller em sair. Já Jill Abramson, sucessora de Keller como editora-

executiva do The New York Times, classificou o episódio como “uma grande iniciativa”, à altura 

de “alguém do calibre” de Keller. O atrevimento sugerido por Abramson se amplia pela 

expectativa de que o projeto movimentasse 5 milhões de dólares ao ano e mantivesse uma 

equipe de cerca de 30 funcionários. Para Keller, a startup era vista como uma chance de 

“começar algo do zero”. 

 

 

4.3 NONPROFIT JOURNALISM: UMA RESPOSTA À CRISE 

 

O Centro de Pesquisa Pew (Pew Research Center) identificou 172 redações digitais sem 

fins lucrativos nos Estados Unidos desde 1987. O fato impressionante é que 46% desses 

estabelecimentos foram fundados em 2008 e 2009 – ou seja, no auge da “recessão jornalística” 

                                                 

132 <http://www.motherjones.com/>. 
133 <http://www.theguardian.com/profile/jamesridgeway>. 
134 SOMAIY, Ravi. Bill Keller, Former Editor of The Times, Is Leaving for News Nonprofit. The New York 

Times, 9 Feb. 2014. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2014/02/10/business/media/bill-keller-former-

editor-of-the-times-is-leaving-for-news-nonprofit.html?_r=0>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
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norte-americana, com suas demissões em massa. Um quarto dessas redações sem fins lucrativos 

foi fundada a partir de 2010. Portanto, pode-se sustentar que duas em cada três dessas 

instituições foram uma resposta à crise. 

O Instituto para Notícias sem Fins Lucrativos (INN, sigla de Institute for NonProfit 

News) foi fundado em 2009. Formado por 27 organizações a partir de encontro em Nova 

Iorque135, cinco anos depois ele reuniria mais de cem redações. Foi criado com o nome Rede 

de Notícias Investigativas; depois, foi rebatizado com a nomenclatura atual. Mais que fazer 

investigações, o que diferenciava as redações era ter independência para produzir notícias e 

reportagens sem compromisso com lucros. 

Guiados pelo interesse público, as redações não comerciais se preocupavam com a 

manutenção do jornalismo investigativo: 

 

Nós, representantes de organizações de notícias sem fins lucrativos, reunimo-

nos num momento em que o jornalismo investigativo, que é tão crucial para o 

funcionamento da democracia, está sob ameaça. Há uma necessidade urgente 

de alimentar e sustentar o emergente ecossistema de jornalismo investigativo 

para melhor servir o público (tradução livre)136. 
 

Além de servir à democria, repórteres e editores desempregados na crise queriam seguir 

trabalhando como jornalistas; logo, tornaram-se empreendedores ou aceitaram os convites para 

integrarem novos modelos de redação – fossem não comerciais, coletivos ou startups. A 

internet permitiu aos jornalistas terem a distribuição conteúdo de qualidade sem precisarem 

arcar com os altos custos das impressões caso fundassem jornais ou revistas. 

A colaboração entre jornalistas foi uma resposta à perda de credibilidade. A Columbia 

Journalism Review dedicou dois editoriais137 para comentar o fenômeno estranho a uma cultura 

profissional tão competitiva. O veículo opinou que o modelo colaborativo era uma oportunidade 

de reconstrução da confiança do público e de desenvolvimento de novos empreendimentos em 

jornalismo. Para a CJR, a perda de credibilidade do “jornalismo tradicional” também motivara 

os jornalistas a procurarem alternativas138: “durante o ano passado, uma série de agências de 

                                                 

135 O encontro foi celebrado com uma declaração de princípios – Declaração de Pocantico. 
136 Texto original: “We, representatives of nonprofit news organizations, gather at a time when investigative 

reporting, so crucial to a functioning democracy, is under threat. There is an urgent need to nourish and sustain the 

emerging investigative journalism ecosystem to better serve the public”. Fonte: <http://inn.org/about>. 
137 Columbia Journalism Review, May/June 2009. Link: <http://www.cjr.org/editorial/all_together_now_1.php>. 

Columbia Journalism Review, Sept./Oct. 2009. Link: <http://www.cjr.org/short_takes/all_together_now_ii.php>. 
138 O texto recupera projetos de jornalismo investigativo desenvolvidos nas universidades de Boston, Berkeley e 

em Columbia desde o final dos anos 1970. Segundo os editorialistas, a “colaboração precisa tornar-se central para 

se manter a missão do jornalismo”, e nisso incluem a chamada imprensa “mainstream”. 
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notícias tem feito o que tem sido tradicionalmente anátema para os jornalistas: colaborar com 

a concorrência”, opinou a CJR por meio de seu editorial (Maio/Jun. 2009). 

A referência feita por esta tese ao ecossistema midiático norte-americano se deve à 

influência global de suas experiências editoriais e de seus modelos de negócios139. Ademais, o 

modo como são reportadas tais atividades por relatórios de organizações como a INN e o Pew 

Center servem de inspiração para analistas de mídia que pensem em replicar estudos 

semelhantes na América Latina, adaptando-os para os problemas da região. 

Não se pode ignorar que a busca por sustentabilidade em projetos de jornalismo de 

qualidade interessa para qualquer pesquisador dos anos 2010, que ainda vive sob as incertezas 

do “futuro do jornalismo”. Embora as restrições linguísticas e a falta de maior contato com 

outras culturas profissionais tenham privilegiado a exposição da paisagem midiática norte-

americana, haverá observações sobre experiência europeias e uma documentação de ações 

brasileiras, as quais ainda se encontram em fase de consolidação, a exemplo da pesquisa 

Organizações sem fins lucrativos: iniciativas de fortalecimento do jornalismo de interesse 

público, de Guilherme Simão, mestrando da PUC-RJ140. 

 

 

4.3.1 O chamado à filantropia 

 

 

Cerca de 1,86 bilhão de dólares foram doados, nos Estados Unidos, para subsidiar 

trabalhos em mídia entre 2009 e 2011141. Tal valor, numa cotação de 22 de novembro de 2015, 

é equivalente a 6,88 bilhões de reais, um investimento maior que a soma dos faturamentos 

anuais do Grupo Abril (R$ 2,18 bilhões) e da Rede Record (R$ 3,02 bilhões), segundo valores 

divulgados em lista da Forbes Brasil142. 

                                                 

139 Em entrevista sobre jornalismo sem fins lucrativos, o professor Dean Nelson (Point Loma Nazarene University 

de San Diego) fez estas observações que explicam em parte a movimentação filantrópica voltada ao jornalismo 

norte-americano: (a) doadores muitas vezes conseguem abater valores das doações em seu imposto de renda; (b) 

as organizações sem fins lucrativos não têm a mesma cobrança por resultados que há em empresas junto a seus 

acionistas. KBPS News, 12/06/2013. The How, Who and Why of Nonprofit Journalism. <https://youtu.be 

/OBiiBmoSdkM>. 
140 SIMÃO, Guilherme. Organizações sem fins lucrativos: iniciativas de fortalecimento do jornalismo de interesse 

público. In: INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 38., 2015, Rio de 

Janeiro. Anais... Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/ nacional2015/resumos/R10-0065-1.pdf>. 

Acesso em: 21 nov. 2015. 
141 HENRY-SANCHEZ, Brenda; KOOB, Anna. Growth in Foundation Support for Media in the United 

States. New York: The Foundation Center, November 2013. 20 p. 
142 http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/08/31/Os-bilionarios-da-midia-brasileira.html 
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Nos EUA, um número de 1.012 organizações foi responsável por 12.040 doações 

ligadas a projetos de mídia143 entre 2009 e 2011, fazendo com que a taxa de doações concedidas 

a projetos de mídia crescesse mais que a média do conjunto das doações feitas nos Estados 

Unidos – 21% contra 5,8%. Ou seja, um crescimento 3,6 vezes maior. 

A distribuição das aplicações em mídia se deu 55% em plataformas de mídia, 28% em 

jornalismo, notícias e informação e 7% em acesso à mídia e políticas. Não há dado que 

discrimine o jornalismo transnacional dos demais. No entanto, como esse formato deriva do 

jornalismo investigativo, interessa saber que tal modalidade recebeu apenas 1,5% das doações, 

que foi equivalente a um valor absoluto de 28 milhões de dólares. Por sua vez, “treinamento 

em jornalismo e educação” recebeu 146 milhões e “jornalismo em geral”, 333 milhões. 

Considerando o triênio 2009-2011, o jornalismo investigativo recebeu 24% das doações 

em 2009 (aprox. US$ 6,5 mi), 41% em 2010 (aprox. US$ 11,5 mi) e 35% em 2011 (aprox. US$ 

9,8 mi). O Center for Public Integrity (grupo ao qual está ligado o International Consortium of 

Investigative Journalists – ICIJ –, rede global de jornalismo sediada em Washington) figura no 

sétimo lugar das entidades que mais receberam investimentos144, com um aporte de 8 milhões 

de dólares. Segundo Lewis Friedland e Magda Konieczna (2011, p. 11-20)145, estas são as 

principais fundações doadoras nos EUA e que, em alguns casos, ampliam sua ação de 

financiamento internacionalmente: 

 

– Fundação John S. e James L. Knight; 

– Fundação Ford; 

– Fundação John D. e Catherine T. MacArthur; 

– Fundação Bill e Melinda Gates; 

– Fundação Rockefeller; 

– Fundo Irmãos Rockefeller; 

– Contas de Caridade Pew; 

– Corporação Carnegie de Nova Iorque; 

– Instituto Open Society; 

– Fundação William e Flora Hewlett; 

– Fundação McCormick. 

 

No quesito “fundações familiares”, a lista é formada por: 

– Fundação Donald W. Reynolds; 

                                                 

143 A pesquisa foi feita pela Foundation Center, sendo apoiada por pela Fundação John S. e James L. Knight, pela 

Fundação Wyncote, a colaboração da rede Media Impact Funders, do grupo GuideStar e Fundação Ford. 

Curiosidade: o GuideStar se apresenta como o grupo que possui a maior base de dados mundial sobre organizações 

sem fins lucrativos. 
144 Pode haver alguma distorção em relação aos fatos porque o relatório não considerou financiamentos advindos 

de indivíduos ou dos financiamentos públicos diretos (HENRY-SANCHEZ; KOOB, 2013, p. 9). 
145 FRIEDLAND, Lewis A.; KONIECZNA, Magda. The Field of Nonprofit Funding of Journalism in the 

United States. Dortmund, DE-NW: Univ. Prof. Holger Wormer; Technical University of Dortmund; Institute of 

Journalism, 2011. 
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– Fundação Ética e Excelência no Jornalismo; 

– Fundação William Penn; 

– Rede Omidyar146. (FRIEDLAND; KONIECZNA, 2011, p. 1-20). 

 

Os financiamentos são disputados e nele se empenham 54% dos funcionários das 

organizações sem fins lucrativos (equipe de negócios, publicidade e financiamento), enquanto 

39% desses trabalham com questões editoriais e reportagem. Os dados que revelam a 

preocupação das redações sem fins lucrativos em serem sustentáveis economicamente 

pertencem à pesquisa Nonprofit Journalism: A Growing but Fragile Part of the U.S. News 

System (MITCHELL; JURKOWITZ, 2013, p. 4). 

Quanto ao tamanho habitual das equipes, o relatório do Pew Research Center aponta 

que 78% dos entrevistados trabalham em grupos com até cinco membros contratados em regime 

de dedicação integral (MITCHELL; JURKOWITZ, 2013)147. Pesquisas quantitativas sobre 

financiamento à mídia se tornaram mais constantes desde a publicação de relatório da Comissão 

Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), publicado em 2011148, por Steven 

Waldman.  

                                                 

146 Na seção organizações sem fins lucrativos, o relatório destaca: (a) Center for Investigative Reporting; (b) 

ProPublica; (c) Center for Public Integrity; (d) Pulitzer Center on Crisis Reporting; (e) Special Funds and 

Networks; (f) State Investigative Projects; (g) Huffington Post; e (h) The Sunlight Foundation. 
147 MITCHELL, Amy; JURKOWITZ, Mark (Org.). Nonprofit Journalism: A Growing but Fragile Part of the U.S. 

News System. Pew Research Center, Washington, DC, 10 June 2013. Disponível em: 

<http://www.journalism.org/files/legacy/Nonprofit%20News%20Study.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
148 WALDMAN, Steven. The Information Needs of Communities: The Changing Media Landscape in a 

Broadband Age. Washington, DC: Federal Communications Commission, 2011. p. 188-191. 
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GRÁFICO 1 – Os principais financiadores do jornalismo sem fins lucrativos nos EUA. 

FONTE: Growth in Foundation Support for Media in the United States, p. 9, 2013. 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Divisão das equipes no jornalismo sem fins lucrativos. 

FONTE: Pew Research Center. 
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4.3.2 Brasil anos 2010: agências, startups e coletivos de jornalismo  

 

 

Ao se comparar o cenário de devastação das redações comerciais e a abertura de diversas 

organizações de jornalismo e startups de jornalismo, percebe-se que o Brasil vive um 

movimento parecido com aquele vivido pelos EUA após 2008 e 2009. De mesma maneira, o 

cenário econômico no Brasil não é o mais propício para abrir um negócio, tal qual não o era no 

caso americano naqueles anos. Não se sabe quais projetos ficarão, mas é fato que a lista a seguir 

reúne projetos que engajam dezenas de milhares de leitores: 

 

– Agência Pública149; 

– Brio [plataforma especializada na produção de grandes reportagens]150; 

– JOTA – “Notícias Jurídicas que Fazem Diferença”151; 

– Ponte – “Direitos Humanos, Justiça e Segurança Pública”152; 

– Mídia Ninja – “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”; 

– Fora do Eixo [Coletivo]153; 

– Jornalistas Livres [Coletivo de jornalistas]154; 

– É Nóis – “Inteligência Jovem”, “Jovens Jornalistas”155; 

– AzMina – “Construir um novo senso de beleza” [Feminismo]156; 

– Alice – Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação157; 

– Volt Data Lab – “Primeira agência do Brasil totalmente dedicada a produzir histórias 

a partir de dados”158; 

– Aos Fatos – “Em busca da verdade na política”159; 

– Nexo [Notícia contextualizada para assinantes]160; 

– Fluxo [Estúdio de jornalismo]161. 

                                                 

149 <http://apublica.org/>. 
150 <http://brio.media/>. 
151 <http://jota.info/>. 
152 <http://ponte.org/>. 
153 <http://foradoeixo.org.br/>. 
154 <http://jornalistaslivres.org/>. 
155 <http://enoisconteudo.com.br/>. 
156 <http://azmina.com.br/>. 
157 <http://www.alice.org.br/>. 
158 <http://www.voltdata.info/>. 
159 <http://aosfatos.org/>. 
160 <http://nexojornal.com.br/>. 
161 <http://www.fluxo.net/>. 
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Para pesquisadores em jornalismo e profissionais de imprensa, seria interessante criar 

no Brasil uma plataforma semelhante à Encyclo, uma enciclopédia dedicada ao futuro das 

notícias, que é mantida pelo Laboratório de Jornalismo Nieman. 

Trata-se de sistematização simples e funcional e com links para quem queria se 

aprofundar no tema. Apresentamos os verbetes da categoria “on-line”, nos quais há o 

subconjunto em que se combina jornalismo investigativo com jornalismo sem fins lucrativos162: 

 
– Center for Public Integrity: Organização de notícias sem fins lucrativos 

sediada em Washington, DC, que produz jornalismo investigativo sobre 

questões de interesse público. 

– American Independent News Network: Rede sem fins lucrativos de portais 

de notícias locais centradas no governo e em política. 

– Bureau of Investigative Journalism: Organização de notícias britânica sem 

fins lucrativos com foco em reportagens investigativas sobre questões de 

interesse público. 

– Center for Investigative Reporting: É a mais antiga organização sem fins 

lucrativos dos Estados Unidos voltada para as reportagens investigativas. Ela 

está localizada em Berkeley, na Califórnia. O CIR também inclui os portais de 

notícias sem fins lucrativos anteriormente conhecidos como The Citizen Bay 

e California Watch. 

– Global Voices: Rede internacional sem fins lucrativos de blogueiros e 

jornalistas cidadãos. 

– GlobalPost: Serviço sem fins lucrativos de notícias estrangeiras on-line. 

– Investigative News Network: Organização sem fins lucrativos de caráter 

colaborativo. Ela foi formada por mais de 90 pontos de jornalismo 

investigativo sem fins lucrativos. 

– Media Consortium: Rede colaborativa de organizações de notícias liberais 

cujo trabalho inclui a inovação digital, a publicidade e os estudos de negócios 

de mídia. 

– New England Center for Investigative Reporting: Projeto sem fins 

lucrativos, sediado na Universidade de Boston. Foi a primeira organização a 

abranger questões locais e regionais (NIEMAN JOURNALISM LAB, 2015). 

 

Os centros jornalísticos sem fins lucrativos, segundo David Kaplan, fornecem 

treinamento exclusivo a repórteres e dão suporte à produção de conteúdos. Esses centros 

conseguem estabelecer padrões de excelência, fundamentais para a profissionalização das 

comunidades de jornalistas locais, afirma o veterano em reportagens transnacionais (KAPLAN, 

2007). 

Vale observar que as iniciativas de centros jornalísticos “independentes” não precisam 

ser generalistas. O InsideClimate News163, que ganhou o Prêmio Pulitzer 2013, envolveu uma 

equipe de sete funcionários, mesmo não tendo escritório algum. Apesar das limitações físicas e 

humanas, o espaço promoveu a cobertura do vazamento de um oleoduto enquanto a imprensa 

                                                 

162 Os verbetes podem ser acessados neste link: <http://www.niemanlab.org/encyclo>. 
163 <http://insideclimatenews.org/>. 
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tradicional ignorava a ocorrência. O editor e fundador do InsideClimate News, David Sassoon, 

afirma que projetar um canal informativo para explicar adequamente a questão das mudanças 

climáticas foi fundamental , uma vez que os meios de comunicação não haviam conseguido164. 

 

 

4.4 PROPOSTA DE CONCEITO: REDAÇÕES NÃO COMERCIAIS (RNC) 

 

 

O número crescente de redações presentes em organizações sem fins lucrativos (ou 

ligadas a elas) fez com que o autor dessa tese cunhasse uma expressão para que o léxico passe 

a contemplar um fenômeno comunicacional emergente de modo conciso e conclusivo. 

Embora Joseph Pulitzer165 tenha sido mais praticante do jornalismo sensacionalista que 

do jornalismo de interesse público, ele deixou uma fortuna para formar uma escola de 

jornalismo e um exemplo de filantropia. No livro em que opina sobre como jornalistas deveriam 

ser formados, ainda nos dá ideias para os dias de hoje. No trecho a seguir, ele argumenta por 

que uma redação deve ser “anticomercial”: 

 
[a redação] deve ser, na minha concepção, não apenas não comercial, mas 

anticomercial. Deve exaltar princípios, conhecimento e cultura, às custas do 

interesse comercial se necessário for. Deve ser para sustentar ideais, manter a 

sessão contábil no seu devido lugar e fazer da alma do editor a alma da 

publicação (PULITZER, 2009, p. 26). 

 

Se, num primeiro momento, houve o impulso de chamar as “redações não comerciais” 

de “consórcio”, logo o termo foi abandonado. Por um lado, o termo era usado pela sigla do 

ICIJ; no entanto, ele tinha uma carga semântica no português do Brasil que poderia concorrer 

com a ideia do jornalismo sem fins lucrativos. De acordo com a segunda edição do Dicionário 

de Comunicação166, o termo “consórcio” é aplicado no contexto da publicidade para identificar 

um “grupo de agências de propaganda, associadas em termos operacionais” em situações como 

o atendimento a um cliente. 

Somando a provocação de Pulitzer com possiblidades sonoras e sintéticas pensadas em 

                                                 

164 FROOMKIN, Dan. Truth or Consequences: Where is Watchdog Journalism Today? Nieman Reports, Spring 

2013. Disponível em: <http://niemanreports.org/articles/truth-or-consequences-where-is-watchdog-journalism-

today>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
165 PULITZER, Joseph. A escola de jornalismo na universidade de Columbia: o poder da opinião pública. 

Florianópolis: Insular, 2009. 136 p. (Série Jornalismo a Rigor, 3). 
166 Obra de Carlos Alberto Rabaça e de Gustavo Guimarães Barbosa. Essa edição foi publicada em 2001. 
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meio à “tempestade de ideias”, optou-se por uma sigla ao modelo das três letras de ONG (NGO) 

e se criou o termo RNC (Redações Não Comerciais). A sonoridade da sigla sugere algo de 

terceiro setor e a sua descrição remete ao encontro de uma alternativa à estrutura comercial das 

redações de jornalistas que, outrora, promoveram a vigilância dos poderes com rigor, mas que 

não mantém o jornalismo investigativo como uma prioridade.  
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CAPÍTULO 5 – TIPOS DE JORNALISMO E CENÁRIO 

GLOBAL 

 

Comecemos o presente capítulo com a ajuda de uma tabela. 

 

 

 

Segundo as distinções feitas nesta tese, pode-se dizer que: 

a) O termo “jornalismo internacional” se define pelo o assunto a ser coberto; 

b) O termo “jornalismo transnacional” pelo método colaborativo (e transnacional) 

pelo qual os assuntos (de repercussão internacional) são cobertos; 

c) O termo “jornalismo de zona de fronteira” faz referência à localização geográfica 

de uma dada investigação jornalística; 

d) O termo “jornalismo transborder” faz menção ao diálogo cultural. 

 

Poder-se-ia ir mais longe nas diferenciações estabelecidas, mas para os objetivos da 

presente tese elas são suficientes. Mesmo assim, avancemos um pouco mais na discussão do 

jornalismo transnacional: 

a)  No Jornalismo internacional prepondera a oposição “nacional versus 

estrangeiro”, o Estado-nação impera no jogo de forças mundiais. Ele interessa diretamente às 

sociedades civis nacionais. É um olhar jornalístico típico dos séculos XIX e XX; 

b)  No Jornalismo transnacional, as fronteiras nacionais se evanescem. As redes e 

fluxos de informação mundiais preponderam na investigação. Interessa diretamente à 

emergência de uma sociedade civil global. É um “olhar jornalístico do século XXI”; 

c)  No Jornalismo de zona de fronteira (RZF) prepondera o espaço, o interregno do 

nacional com o estrangeiro. Interessa diretamente a públicos regionais em sua relação complexa 

com o nacional, o global e outras zonas de influência e poder. É um “olhar geográfico”; 

d) No Jornalismo transborder as fronteiras se sobrepõem. O repórter precisa ser 

hábil em transitar pelas duas culturas. Se a diplomacia cultural (soft power) tivesse uma 

Categorias de trabalho no 

cenário internacional 

Expressão de 

jornalismo 

Expressão de jornalismo 

Jornalismo industrial 
Jornalismo 

internacional Jornalismo de zona de 

fronteira / transborder 
Jornalismo pós-industrial 

Jornalismo 

transnacional 
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expressão jornalística, seria essa. Interessa aos públicos dos países em que se ambientam as 

matérias. É um “olhar de diplomata”. 

Quanto às distinções entre o jornalismo internacional e o jornalismo transnacional, esta 

tese estabelece diferenças entre “jornalismo internacional” e “jornalismo transnacional”. Para 

fazer o contraste, vejamos dois exemplos de manchetes publicadas no Brasil: 

(a) “General da ditadura argentina soma dez condenações à prisão perpétua”;167 

(b) “SwissLeaks: lista de brasileiros com contas secretas tem vários acusados de 

fraudes”168. 

Por que a primeira notícia (a) exemplifica o jornalismo internacional, e (b) o 

transnacional? A diferença está no método com que se identificam os integrantes da segunda 

investigação. Enquanto o jornalismo internacional diz respeito a uma divisão editorial do que 

se passa fora do território nacional (físico ou discursivo), o jornalismo transnacional resulta de 

uma sequência metodológica conforme viemos expondo ao longo desta tese. 

Ainda que a maior parte do que se publicou no SwissLeaks soe “jornalismo 

internacional”, o que torna esse conteúdo transnacional é a multinacionalidade da investigação 

e a confrontação em diferentes bases de dados e personagens humanos. Ou seja, diante de uma 

pré-apuração “globalizada”, segue-se o confronto com bases de dados “nacionais” somadas a 

colocar o pé na rua (em inglês, “shoe-leather reporting”). 

No caso de (b), a ambientação se deu mediante o cruzamento de dados do ICIJ com o 

dos escândalos de corrupção Lava-Jato, caso Alstom, do metrô de SP, e máfia da Previdência. 

Por outro lado, nada impediria que o tema da ditadura argentina (a) não pudesse ser alvo de 

uma investigação transnacional. Num exercício de imaginação, poder-se-ia formar uma rede de 

colaboradores na Europa, na América do Sul e nos Estados Unidos para rastrear a repressão que 

o oficial argentino Luciano Benjamín Menéndez levou a cabo em centros universitários de 

Córdoba. A cidade, que é internacionalmente conhecida por sua reputação acadêmica, foi alvo 

de desrespeito aos direitos humanos, e monitorar as extensões internacionais desses crimes 

poderia ser assunto de uma reportagem transnacional com muita facilidade. 

 

 

                                                 

167 Zero Hora, 1º/6/2015, 19h57min. <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/06/general-da-ditadura-

argentina-soma-dez-condenacoes-a-prisao-perpetua-4772830.html>. 
168 O Globo, 2/3/2015 4:00 / atualizado 16/3/2015 13:57. <http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-lista-de-

brasileiros-com-contas-secretas-tem-varios-acusados-de-fraudes-15565841?topico=SwissLeaks>. 
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5.1 CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO 

 

 

Quando foi ao ar pela CBS, William L. Shirer foi o primeiro anunciar os termos de 

rendição da França à Alemanha169. Antecipou-se até o Ministério da Propaganda alemão. Outro 

ponto alto do brilhantismo desse correspondente estrangeiro seria em 14 de agosto de 1940, 

quando foi o único passar ao largo do circo montado pela Alemanha para sugerir que o Reich 

preparava desde Calais uma grande invasão à Inglaterra. Apesar de toda a cenografia e figurino 

feitos para convencer repórteres a desestabilizar a Grã-Bretanha, Shirer foi instruído por um 

adido naval, que era seu informante, e fez os despachos sem sugerir qualquer iminência de 

ataque (LINS DA SILVA, 2011, p. 159-161). 

Outro vulto da correspondência internacional foi John Reed. Carlos Eduardo Lins da 

Silva o coloca como precursor do “Novo Jornalismo”, destacando suas leituras em Walter 

Lippmann (que tratamos acima) e Lincoln Steffens (um “muckraker”, que ajudou a popularizar 

o jornalismo engajado na investigação). Dez dias que abalaram o Mundo (1919) permanece 

como obra monumental do jornalismo e documento histórico da Revolução Russa. Shirer e 

Reed pertencem a uma fase máxima do “jornalismo industrial”. Época em que fazia todo o 

sentido procurar furos porque não havia o “tempo real” da comunicação digital. Era uma outra 

temporalidade e uma outra sociabilidade, com um conjunto enorme de outras 

subtemporalidades e subsociabilidades. 

Para Ryszard Kapuscinski (1932-2007), “o sentido da vida é cruzar fronteiras”170. Ícone 

do jornalismo internacional, nem precisaria que o repórter do El País tivesse pinçado tal fala e 

dado a ela um “olho” na página de sua entrevista. Vindo de quem veio, a expressão era 

dispensável para quem lesse “Viagens com Heródoto”, “Ébano”, “Guerra do Futebol” ou 

qualquer uma de suas reportagens para ver que foi um dos repórteres mais ousados quando o 

assunto era ultrapassar fronteiras pela força de sua iniciativa. Pode-se acrescentear: para seus 

detratores, fronteiras até da ética jornalística. 

Antes da bielorrussa Svetlana Aleksievitch, Kapuscinski foi o mais cotado profissional 

de imprensa a ter sua obra cogitada ao reconhecimento universal do Nobel. A exemplo do 

jornalista polonês, também associamos o impulso vital à ultrapassagem de barreiras. No 

                                                 

169 CBS, 14/6/1940, William L. Shirer transmitindo de Berlim. 
170 El País, 23/4/2006. Entrevista de Ryszard Kapuscinski concedida a Ramón Lobo, “El sentido de la vida es 

cruzar fronteras”. <http://elpais.com/diario/2006/04/23/domingo/1145764354_850215.html>. 



103 

 

jornalismo transnacional o indivíduo não tem o protagonismo do correspondente estrangeiro ou 

do narrador de viagens. O grande personagem acaba sendo o método, que se replica nas 

diferentes latitudes e longitudes dos pontos da rede de trabalho. 

“O correspondente ainda é necessário? ”, pergunta Lins da Silva (2011, p. 169). “Tanto 

ou mais do que foi no passado”, responde. Seja pelo processo de globalização, a exigir que 

cidadão esteja informado sobre o que passa além das fronteiras de seu país. Seja pelo número 

de multinacionais espalhadas pelo Brasil – e de empresas brasileiras que se tornam 

multinacionais em outros países. Pode-se dizer que, enquanto houver Estado-nação, haverá 

jornalismo internacional. Numa divisão menos conceitual, mas bastante funcional: num jornal 

impresso ou televisivo de abrangência nacional, o jornalismo internacional figura como uma 

“editoria pétrea”. Assim como um jornal local faz questão de lançar notícias do estado, e um 

jornal estadual precisa atualizar seu público de notícias nacionais, um jornal nacional precisa 

tratar do estrangeiro. A organização de notícia sempre está um passo adiante de seu público, 

mas não dois nem três, para não se distanciar demais. 

“Observador privilegiado de coisas que demoram um pouco mais até serem notadas [...], 

alguém com capacidade de lidar com o futuro possível”, assim se pode caracterizar o 

correspondente estrangeiro (LINS DA SILVA, 2011, p. 174)171. Apenas consumindo conteúdo 

de agências, o cidadão de um país não tem a dimensão dos fatos, pois o texto foi feito de modo 

indiferente à sua cultura (leia-se valores e interesses) e indiferente à agenda de seu país. Pode-

se fazer um paralelo entre o destaque feito pelo professor Carlos Eduardo com o conceito de 

premediação, de Richard Grusin (2010), que é diretor do Centro de Estudos do século 21 na 

Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Grusin desenvolveu interpretações referentes a uma 

temporalidade antecipatória (SAAD CORRÊA, 2013, p. 167). Ao dar uma resposta concentrada 

no jornalismo, ele trata de um deslocamento conceitual pós-11 de Setembro em seu livro 

Premediation, no qual argumenta que “a lógica predominante e a temporalidade da mídia 

noticiosa deslocaram-se da remediação do presente para a premediação do futuro” (SAAD 

CORRÊA, 2013, p. 169). 

Para Grusin, a temporalidade da premediação, cuja característica é antecipatória, liga-

se às mídias móveis e às suas conexões sociais “para produzir, satisfazer e manter estados 

afetivos individuais e coletivos voltados para um futuro potencial, virtual e até mesmo um 

                                                 

171 Um dos livros recomendados e comentados por Carlos Eduardo Lins da Silva em seu livro sobre 

Correspondente Internacional é Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents (2004), escrito 

pelo antropólogo sueco Ulf Hannerz. 
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futuro real/atual”. Tal efeito recai na produção de notícias, conforme explica em entrevista 

publicada na revista Matrizes: 

 

O Jornalismo começa a tomar para si como tarefa principal a premediação de 

potenciais catástrofes futuras – não apenas o próximo ataque terrorista, mas 

ameaças futuras como mudanças climáticas, pandemias globais, crises 

financeiras ou colapsos na infraestrutura. Ao mesmo tempo, porém, as mídias 

sociais como as conhecemos, com sua temporalidade antecipatória, adicionou 

outra dimensão ao Jornalismo, conforme demonstrado de forma dramática 

com o papel das mídias sociais na Primavera Árabe de 2011. (SAAD 

CORRÊA, 2013, p. 169). 

 

Imagina-se que o futuro do jornalismo reserve o seu lugar para o correspondente 

internacional. Ele não será substituído, apenas coexistirá com outros papéis emergentes a se 

institucionalizarem na paisagem do jornalismo internacional. Ao pensar na linha que demarca 

o nacional do estrangeiro, esse jornalista de elite deve compreender o imaginário da sociedade 

em que se instala; mais, ele deve procurar pensar tal qual o “nacional” do país para qual escreve 

seus textos, e também se informar sobre o que acontece naquele país. O correspondente não 

pode se tornar um nativo (LINS DA SILVA, 2011). 

Quem passou pela metamorfose de lealdades foi George Washburn Smalley, patrono 

dos correspondentes estrangeiros. Segundo biografia de John Maxwell Hamilton, Smalley se 

tornara um nativo ao longo de 28 anos de correspondência norte-americana em Londres172. Por 

se fundir à cultura estrangeira, foi despedido do The New York Tribune. Voltava para Nova 

York para fazer despachos para o londrino The Times, cuja função iria desempenhar por dez 

anos (LINS DA SILVA, 2011, p. 43). Para evitar constrangimentos semelhantes, o “mandato” 

padrão costuma ser de cinco anos no The New York Times. Em síntese, um dos riscos que correm 

correspondentes que ficam muito tempo trabalhando em outros países é “pensar como suas 

fontes, não como seus leitores” (LINS DA SILVA, 2011, p. 33). 

Lins da Silva, que foi correspondente em Washington da Folha de S. Paulo, questiona-

se sobre quem se “cosmopolitiza” (ele não emprega esse verbo): 

 

Os correspondentes provavelmente se tornam cidadãos do mundo, mas será 

que eles ajudam a formá-lo entre seus leitores, ouvintes e espectadores? A 

maioria das pessoas não tem a experiência concreta da internacionalização em 

seu repertório. O mundo pode estar cada vez mais unificado na economia e na 

política, mas será que sem a concretude do contato com o externo pode-se 

chegar ao cosmopolitismo? (LINS DA SILVA, 2011, p. 120-121). 

 

                                                 

172 George Washburn Smalley saiu de Nova York rumo a Londres em 1887. 
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Questões que são lançadas para pensar como o cosmopolitismo pode ir para a capa do 

jornal. Ou para o texto do aplicativo de notícias, atualmente: Qual é o diferencial da reportagem 

transnacional perante o jornalismo internacional convencional? O nosso pressuposto é o de que 

o “jornalismo internacional convencional” se identifica ao jornalismo industrial em sua 

oposição aos estados nacionais, ao passo que a “reportagem transnacional” se associa ao 

jornalismo pós-industrial e à emergência de uma sociedade civil transnacional. 

Embora haja trechos comparativos entre esses dois, digamos, padrões jornalísticos, a 

tese se detém na descrição, comentário e interpretação do que é a reportagem transnacional. 

Afinal de contas, o “jornalismo industrial” se tornou insuficiente para responder a uma realidade 

sociocomunicativa marcada por tecnologias como big data, redes sociais, tecnologias móveis 

de informação, programas de visualização de dados, ou por discussões deontológicas como 

ética hacker, vigilância massiva, e a episódios como o WikiLeaks. 

Esperamos que outros pesquisadores aceitem fazer uma comparação mais extensa entre 

esses dois modelos de jornalismo internacional (o convencional e o transnacional). Para nós, o 

esforço todo se concentra em formar um aparato empírico e conceitual para encravar na 

bibliografia esse fenômeno comunicacional. 

 

 

5.2 SER TRANSBORDER EM SAR-LOR-LUX 

 

 

SaarLorLux ou Saar-Lor-Lux (SR) é uma eurorregião formada na zona de fronteira de 

quatro Estados europeus, onde ficam Saarland, Lorena e Luxemburgo. O espaço inclui a região 

belga da Valônia (que é francófona e germanófona), os estados federados alemães Saarland e 

Rhineland-Palatinate, a região francesa da Lorena e o Estado de Luxemburgo. A região de Saar-

Lor-Lux pode ser considerada como um modelo para a integração europeia, opina Grieves 

(2012, pos. 2.604), autor de livro sobre jornalismo transborder. 

A reportagem transborder apresenta desafios em vários níveis, de acordo com Grieves. 

Entre eles, problemas de ordem logística, barreiras linguísticas e as dificuldades em fazer 

carreira dentro de um “modelo exigente”, num cenário em que os investimentos na profissão 

parecem encolher. No caso do jornalismo transborder, a experiência se reforça conforme a 

competência intercultural. O repórter deve ser capaz de se relacionar com fontes em outros 

idiomas e também por meio de sua compreensão da outra cultura. Entre os profissionais 
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entrevistados por Grieves, tanto jornalistas alemães quanto franceses descreveram o processo 

de construção de uma rede de contatos transborder como algo lento e meticuloso. Muito mais 

do que costumaria ser uma rede de contatos “nacional”. 

O autor considera que esse jornalismo é um gênero, não um método. O processo de 

coleta das notícias transborder (transborder newsgathering) na região de SR, diz Grieves, pode 

ser caracterizado como “complicado”, “em vários níveis [multilevel]” e “difícil de qualificar” 

(id., pos. 2.066 a 2.068). Segundo Grieves, a produção de notícias regionais através das 

fronteiras nacionais ainda não possui padrões aceitos de ambos os lados. Aliás, não é uma 

carreira definida dentro do jornalismo nem em termos de educação estruturada, tampouco na 

preparação profissional para o trabalho nesta área. Ao longo das décadas, soluções individuais 

têm guiado o entendimento da reportagem transborder (GRIEVES, 2012, pos. 1.435 a 1.438). 

Os jornalistas devem ser inteligentes e persistentes para superar os obstáculos que surgem no 

decurso das suas atividades transborder. 

Entre as dúvidas compartilhadas por Grieves, estão os dilemas enfrentados pelos 

jornalistas da SR. Uma das questões centrais seria sabe se a cobertura jornalística transborder 

deveria ou não ser assimilada pela cobertura “mainstream”. De um lado, ao procura ser 

assimilada, pode se diluir entre outros modelos de jornalismo e desaparecer; de outro lado, ao 

procurar manter suas distinções, pode ficar fechada apenas a um “público restrito e contornado 

por massas de pessoas que poderiam se beneficiar da exposição a esses temas”. Para falar do 

diálogo cultural (ou confronto) entre duas diferentes culturas profissionais, Grieves se refere a 

Thomas Hanitzsch e a dimensões das culturas jornalísticas (territorial, essencialista, específica 

do ambiente, centrada no valor, organizacional), comparando jornalistas alemães e franceses. 

Antecipa que fará generalizações e as faz: 

 

[A cultural profissional jornalística da] Alemanha é comumente identificada 

como uma “cultura de baixo contexto”, em que a comunicação tende a ser 

direta e explícita, exigindo pouco conhecimento prévio das circunstâncias. 

Estudiosos de comunicação descrevem a cultura francesa como “de alto 

contexto”, com um alto grau de comunicação indireta. Assim, muito do que é 

comunicado na cultura francesa permanece silencioso [...]. Falando em 

generalidades, o francês considera as notícias de televisão alemãs como 

estéreis e rígidas, enquanto os alemães, ao verem noticiário da televisão 

francesa, consideram haver um privilégio do estilo sobre a substância. 

(GRIEVES, 2012; pos. 680 a 683; pos. 719 a 720, tradução livre). 

 

Grieves faz a ressalva de que “blocos de construção nacionais” das culturas jornalísticas 

apenas parecem monolíticos. No entanto, reconhece haver diferentes graus de subdiversidade 

na mídia nacional. A fim de estimular os intercâmbios dessa zona intercultural, existe uma 
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premiação – a “Deutsch-Französischer Journalistenpreis” (em alemão), “Prix Franco-Allemand 

du Journalisme” (em francês) – que destaca reportagens que dão a conhecer as relações entre 

França e Alemanha. 

Para fazer o seu livro, Kevin Grieves entrevistou cerca de 50 jornalistas, diretores de 

meios de comunicação e outros indivíduos durante três anos de trabalho. As entrevistas foram 

feitas na França, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, em suas línguas nativas. Grieves chama a 

atenção para o transborder journalism, que é pouco estudado porque está na periferia da 

profissão jornalística e por estar localizado e concentrado em regiões ao longo de fronteiras 

nacionais também periféricas, tais como a região do Alentejo, em Portugal, e Extremadura, na 

Espanha. Ou na região entre San Diego e Tijuana, entre EUA e México. 

Grieves recorda o trabalho de Benedict Anderson que argumentava que a imprensa é 

que inventou o nacionalismo. Também recupera estudo de Robert H. Schimidt, publicado nos 

anos 1970, como um dos únicos estudos a se concentrar nesse campo, no qual ele indica três 

padrões comuns de jornalismo transborder: a) transmissão de programas ou distribuição de 

publicações de um país fronteira dentro de seu vizinho; b) reportagem feita in loco no país 

vizinho; e c) (específico para a radiodifusão) produção conjunta de programas em parceria entre 

estações de rádio e tevê do país vizinho.  

Em Journalism across Boundaries, o autor defende três ideias. A primeira é a de que o 

jornalismo transnacional, tal qual ele se manifesta “on the ground”, é, em boa parte, modelado 

por entendimentos individuais desse tipo de trabalho. O segundo ponto central é que esse tipo 

de jornalismo não supera as culturas nacionais de jornalismo, mas as complementa. O terceiro 

ponto é que ele está em uma posição única para dirigir discursos públicos para identidades 

europeias e regiões transnacionais, com um papel crucial em face de sentimentos crescentes de 

descontentamento na sociedade. Ou seja, vale tanto a reflexão para uma sociedade em que as 

fronteiras ainda moldam a nossa visão, como também faz pensar na medida em que algumas 

dessas fronteiras se tornam mais permeáveis. 

 

 

5.3 SER JORNALISTA NA FRONTEIRA COM O PARAGUAI 

 

 

Mauri König, testemunha ocular de ocorrências das fronteiras brasileiras, afirma que tal 

zona territorial pena por ser aquela onde mais há a maior distância do Estado. É onde há um 
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vácuo legislativo, econômico e cultural, como se a distância geográfica simbolizasse um 

pretexto para ser esquecida. 

Sinal de isolamento dessas cidades de fronteira é o caso da colombiana Letícia e da 

brasileira Tabatinga, unidas pelo desamparo e pela vegetação amazônica. Toda a frota de 

veículos da cidade brasileira é mantida por combustível contrabandeado da Colômbia. 

Igualmente problemáticas, em diferentes graus, são as cidades Chuí (RS), Ponta Porã 

(MS) e Guajará-Mirim (RO). Embora Foz de Iguaçu (PR) seja a mais vigiada, é a mais 

problemática. É aquela por onde passa o maior volume de contrabando e de tráfico de armas e 

drogas pelas fronteiras brasileiras. 

 

[QUANDO PRECISOU MUDAR DE CIDADE]. 

Eu tive que mudar de Foz para Curitiba porque fui ameaçado pela Polícia em 

Foz [do Iguaçu]. Isso está no meu livro Narrativas de um correspondente de 

rua173. Fui ameaçado por denunciar o envolvimento de policiais civis de Foz 

com receptadores de carros roubados no Paraguai. Está tudo no livro. Desde 

então eu moro em Curitiba, pois a direção do jornal me trouxe para cá devido 

às ameaças. 

 

[PERSEGUIÇÃO 1. MATÉRIA DE CONTRABANDO DE CIGARRO]. 

Na fronteira entre Foz e Paraguai, eu e o Albari [Rosa, da Gazeta do Povo] e 

o Christian Rizzi, da sucursal da Gazeta em Foz do Iguaçu. Nós três numa 

lancha da Polícia Federal, no Rio Paraná, para mostrar como os caras faziam 

o transporte das cargas do lado brasileiro. Durante todo o período, quase uma 

hora no rio, uma lancha dos contrabandistas seguia a gente, na margem 

paraguaia, para avisar que tinha polícia na área. Quando nós chegamos, antes 

da gente começar a filmar, ouvimos uns tiros. O policial Calori [o policial 

federal Celso Calori] que estava conosco disse que aquilo era normal, os caras 

vivem atirando em nós. E o cara mirou como forma de intimidar a gente. Além 

disso, ficaram nos seguindo. Tudo bem que estávamos em uma lancha 

blindada da PF, mas algum risco isso implica também, porque em alguns 

momentos tínhamos que sair para cima da lancha para fazer imagens, 

principalmente os fotógrafos. E se, naquele momento, os caras inventam de 

atirar.... Nada aconteceu e acho que seria difícil acontecer algo grave, mas o 

risco sempre existe, risco iminente. 

 

[PERSEGUIÇÃO 2. MATÉRIA DE CONTRABANDO DE CIGARRO]. 

Em Guaíra, fronteira com o Paraguai, começa a Linha Internacional, que é 

uma estrada de terra de 1,3 mil quilômetros que divide os dois países. É uma 

fronteira muito porosa e há contrabando e tráfico de armas a todo momento. 

Eu e Albari percorremos um trecho curto desse caminho em um carro 

descaracterizado e paramos numa venda de pneus para conversar com algumas 

pessoas, sem nos identificarmos como jornalistas. Começamos então a 

perceber que estávamos sendo seguidos por dois carros suspeitos, que 

passavam e voltavam. Então resolvemos não ficar muito tempo. Não 

aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Assim que percebemos, saímos 

logo. 

                                                 

173 KONIG, Mauri. Narrativas de um correspondente de rua. Curitiba: Pós-Escrito, 2008. 
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Segue trecho da entrevista de Mauri König174, no qual ele faz um relato sobre 

reportagem em zona de fronteira e os riscos que se corre devido à “distância do estado”: 

 

Os grandes centros brasileiros, [onde ficam] o poder político e econômico do 

país, estão muito distantes da fronteira. Isso deixa a fronteira muito alijada 

dessas decisões, à deriva, ao deus-dará. Aí é que organizações criminosas, em 

seus vários ramos de atuação, seja no tráfico, no contrabando, tráfico de 

pessoas, exploração sexual, acabam nadando de braçada nessa terra sem lei. 

O que diferencia uma cobertura na fronteira da cobertura de um grande tema 

nos grandes centros brasileiros começa pela ausência de Estado e de lei, o que 

também implica a falta de segurança para jornalistas que vão cobrir temas de 

fronteira e, principalmente, para os que vivem em locais de fronteira e que 

cobrem esse tipo de problemas. 

 

Mauri lembrou que institutos tal como o IPYS, ICIJ e, agora, o Connectas175 são muito 

importantes para financiar reportagens e para conferir reconhecimento a trabalhos de 

reportagem em profundidade. Além de pautar a imprensa, conseguem viabilizar reportagens 

que até então não passavam de projetos a caminho do descarte em redações comerciais ou não 

comerciais. A propósito, ele teve mil e oitocentos dólares de investimento do IPYS para fazer a 

série “Império das Cinzas”. 

A divisão de riscos importa em reportagens transnacionais porque espalha os inimigos 

dos criminosos (considerando investigações de crimes transnacionais). No caso extremo de 

tentativas de retaliação, a divisão geográfica da rede inviabiliza ataques simultâneos. Pelo 

contrário, qualquer tentativa de retaliação vira motivo para intensificação da investigação por 

parte de toda a rede. 

 

 

Brasil: quase um terço de zona de fronteira 

 

 

O Brasil possui 15.719 km de linha de fronteira e uma área correspondente a 27% do 

seu território considerada zona de fronteira, de acordo com a sua legislação (área localizada em 

até 150 quilômetros da linha internacional)176. A região abriga cerca de 10 milhões de habitantes 

                                                 

174 Segunda entrevista com Mauri König (jornalista freelancer). Data 26 de outubro de 2015, terça-feira. Curitiba, 

Brasil – Lucca Café (Alameda Pres. Taunay, 40 – Batel). 
175 <http://connectas.org/>. 
176 Lei 6.634/79, regulamentada pelo Decreto 85.064, de 26 de agosto de 1980. Curiosidade: No Segundo Império, 

durante o governo de Dom Pedro II, a largura estabelecida da linha internacional era de dez léguas ou 66 

quilômetros. 



110 

 

em 11 estados Brasileiros e “lindeia” a 10 países da América do Sul; espaço em que se reúnem 

588 municípios, 9 deles em condição de tríplice fronteira177 e 29 em condição conturbação com 

a cidade estrangeira (vide abaixo o mapa “cidades-gêmeas”). 

 

Tabela 3 – Lista de cidades-gêmeas da fronteira do Brasil178. 

 

Municípios População 2010 Cidade com que faz fronteira 

ACRE 

Assis Brasil 6.072 Iñapari (PER) e Bolpebra (BOL) 

Brasiléia 21.398 Cobija (BOL)  

Epitaciolândia 15.100 Cobija (BOL) 

Santa Rosa do Purus 4.691 (PER) 

AMAZONAS 

Tabatinga 52.272 Leticia (COL) 

AMAPÁ 

Oiapoque 20.509 Saint-Georges-de-l'Oyapock (Guiana Francesa) 

MATO GROSSO DO SUL 

Bela Vista  23.181 Bella Vista Norte (PAR) 

Coronel Sapucaia 14.064 Capitán Bado (PAR) 

Corumbá 103.703 Puerto Quijarro (BOL) 

Mundo Novo 17.043 Salto del Guairá (PAR) 

Paranhos 12.350 Ypejhú (PAR) 

Ponta Porã 77.872 Pedro Juan Caballero (PAR) 

Porto Murtinho 15.372 Capitán Carmelo Peralta (PAR) 

PARANÁ 

Barracão179 9.735 Bernardo de Irigoyen (ARG) 

Foz do Iguaçu 256.088 Ciudad del Este (PAR) e Puerto Iguazú (ARG) 

Guaíra 30.704 Salto del Guairá (PAR) 

RONDÔNIA 

Guajará-Mirim 41.656 Guayaramerín (BOL) 

RORAIMA 

Bonfim 10.943 Lethem (Guiana) 

Pacaraima 10.433 (Venezuela) 

RIO GRANDE DO SUL 

Aceguá 4.394 Aceguá (URU) 

Barra do Quaraí 4.012 Bella Unión (URU) e Monte Caseros (ARG) 

Chuí 5.917 Chuy (URU) 

Itaqui 38.159 Alvear (ARG) 

Jaguarão 27.931 Rio Branco (URU) 

Porto Xavier 10.558 San Javier (ARG) 

Quaraí 23.021 Artigas (URU) 

Santana do 

Livramento 

82.464 Rivera (URU) 

São Borja 61.671 Santo Tomé (ARG) 

Uruguaiana 125.435 Paso de los Libres (ARG) 

SANTA CATARINA 

Dionísio Cerqueira 14.811 Bernardo de Irigoyen (ARG) 

                                                 

177 Depois do Brasil, os países com mais tríplices fronteiras na América do Sul são, respectivamente, Bolívia (5), 

Argentina (4) e Peru (4). 
178 <http://cdif.blogspot.com.br/search/label/2%29%20Cidades-g%C3%AAmeas> 
179 <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/dois-paises-3-cidades-uma-so-

comunidade-afeh3fscnlk3e68kkhsbfahqm>. 
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CAPÍTULO 6 – ESPECIFICIDADES METODOLÓGICAS DO 

JORNALISMO TRANSNACIONAL 

 

 

“Sigam o dinheiro! ” – era a orientação dada pelo informante de Bob Woodward (1943) 

e Carl Bernstein (1944-) para que os jovens jornalistas conseguissem consolidar a investigação 

a respeito da invasão do prédio Watergate, e associassem o episódio a altas figuras do governo 

Nixon. 

A investigação que levaria à renúncia do 37º Presidente dos Estados Unidos se 

popularizou no livro “Todos os homens do presidente” (1974)180 e por sua adaptação para o 

cinema, em 1976, pela direção de Alan Pakula e a atuação de Robert Redford (Woodward) e de 

Dustin Hoffman (Bernstein). 

A orientação investigativa permite-nos uma digressão e lembrar de “The Wire”, uma 

série norte-americana da HBO lançada em junho de 2003. O suspense policial, que rendeu cinco 

temporadas, tina em escutas clandestinas e em outras formas de vigilância o mote para as 

investigações de homicídios na portuária e multiétnica cidade de Baltimore. Durante o nono 

episódio 9, da primeira temporada (“Gameday”), o detetive Lester Freamon (Clarke Peters) faz 

uma observação que poderia ter sido dita por qualquer jornalista investigativo partidário do 

“follow the money” como método: 

 

You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to 

follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. 

Tradução livre: Você segue as drogas, você chega em viciados e em traficantes 

de drogas. Mas se você começa a seguir o dinheiro, você não sabe onde diabos 

isso vai levá-lo. 

 

A sentença é simples. O que é complexo é dispor de aparatos técnicos e humanos que 

decifrem a trama financeira, contábil, burocrática, administrativa, política que se se esconde 

por detrás dos fluxos financeiros numa economia transnacional. 

Qualquer meio noticioso que esteja sediado em uma cidade em que haja uma franquia 

da rede Wal-Mart pode colaborar para a escrita de uma matéria sobre a cadeia de 

supermercados, relata Sheila S. Coronel181. Responsável pelo blog “WatchDog Watcher”, 

                                                 

180 BERNSTEIN, Carl; WOODWARD, Bob. Todos os homens do presidente. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: 

Três Estrelas, 2014. 
181 Sheila Coronel atua em diversas frentes de trabalho (acadêmica, profissional, editorial e organizacional). De 

origem filipina, o seu trabalho investigativo está presente em diversas coletâneas, inclusive na organizada por 
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Coronel era repórter investigativa com um trabalho pioneiro nas Filipinas, país em que nasceu. 

Para essa jornalista, os leitores norte-americanos tendem a associar as histórias de interesse 

público globais à terceirização de trabalhos promovida por empresas multinacionais norte-

americanas. Por exemplo, as reportagens que foram publicadas pelo The New York Times 

expondo condições de trabalho nas fábricas chinesas ligadas a produtos da Apple. 

Entre as áreas com potencial para a colaboração global, são comumente citadas: a 

ciberespionagem, a cibersegurança, o tráfico de drogas, o tráfico humano, a segurança de 

produtos, as mudanças climáticas e os crimes financeiros182. Brigitte Alfter, por exemplo, 

trabalhou colaborativamente com reportagens sobre pesca ilegal, tráfico de mulheres, indústria 

farmacêutica e lobby sobre políticas ambientais. Parte significativa desses trabalhos costumam 

ser apoiados por entidades sem fins lucrativos (ALFTER, 2011). 

Além das multinacionais, organizações como a FIFA e a Igreja Católica possuem 

ramificações em todo o mundo. A cobertura do crime organizado é outra faceta importante a 

ser coberta por reportagens transnacionais, principalmente por ser negligenciada na mídia 

tradicional183. Como se percebe, há um apoio a ações jornalísticas voltadas à promoção do 

Estado de Direito e de processos de democratização. Doadores internacionais têm movimentado 

um volume de dinheiro na ordem dos milhões de dólares para incentivar práticas na defesa da 

responsabilidade pública e combater o crime e a corrupção. Mesmo assim, o financiameto ao 

jornalismo investigativo global ainda não ocorre sistematicamente (KAPLAN, 2007). 

As organizações de notícias menores passaram a figurar como agentes importantes para 

a difusão do jornalismo transnacional devido às tecnologias de comunicação e à influência de 

uma perspectiva colaborativa entre jornalistas de todo o mundo. As pequenas instituições 

figuram hoje como agentes tanto quanto as organizações de notícia mais tradicionais e as suas 

sedes espalhadas pelo mundo. 

A fim de compensamos o lapso logístico e linguístico de que a obra da jornalista Brigitte 

Alfter está em dinamarquês, vamos ao encontro do trabalho (em desenvolvimento) da chilena 

Florencia Melgar Hourcade, a qual conduz pesquisa comparativa em jornalismo e propõe uma 

“Metodología del Periodismo de Investigación Transnacional” (TIJM). A autora faz doutorado 

                                                 

Anya Schiffrin. Associada à rede de jornalistas investigativos de seu país, emigrou para os Estados Unidos onde 

leciona na Universidade de Columbia, dirigindo o centro Toni Stabile. Autora de diversas obras acadêmicas e de 

palestras, ministra também cursos. Em entrevista, ela deu uma pista de como o jornalismo transnacional atualiza 

uma tradição de vigilância dos poderes – “você continua seguindo o dinheiro, só que agora globalmente”. 
182 Nieman Reports, 21/11/ 2012. Texto de Dan Froomkin. Link: <http://niemanreports.org/articles/follow-the-

money-globally/>. 
183 Idem, op. cit. 



113 

 

na Austrália, em Melbourne, na RMIT University (Instituto Real de Tecnologia de 

Melbourne)184. 

 

Fase 1: O ACORDO 

1. Estabelecimento [e teste] da Hipótese 1; 

2. Definição dos países envolvidos; 

3. Identificação das equipes (meios de comunicação, jornalistas, 

investigação); 

4. Definição dos recursos e do cronograma; 

5. Acordo do protocolo de trabalho; 

6. Revisão da Hipótese 1. 

 

Fase 2: A DELIMITAÇÃO 

7. Estabelecimento [e teste] da Hipótese 2; 

8. Mapeamento de fontes humanas e consideração do repertório individual; 

9. Investigação das fontes documentais de acesso livre em todos os países 

envolvidos; 

10. Intercâmbio e sistematização de informações entre os países envolvidos 

no trabalho; 

11. Revisão da Hipótese 2; 

12. Reavaliação do cronograma e dos recursos. 

 

Fase 3: A PRODUÇÃO 

13. Estabelecimento [e teste] da Hipótese 3; 

14. Trabalho de campo. Além das fontes humanas, continua a pesquisa de 

fontes de dados e documentos; 

15. Cruzamento de Informações (verificação e validação; estabelecimento de 

relações e conexões entre países; diálogos sobre acordos narrativos); 

16. Escrita e Edição das reportagens. 

 

Fase 4: PUBLICAÇÃO [mais avaliação] 

17. Controle de Qualidade (fatos, traduções, questões éticas, legislação em 

cada país); 

18. Escolha das estratégias de divulgação (p. ex.: outras plataformas de mídia, 

estratégia de mídia social, divulgação de releases); 

19. Transmissão e publicação (em vários idiomas). 

20. Avaliação geral. 

[HOURCADE, 2015, tradução livre] 

 

O material de Melgar ainda não está disponível no Brasil. Os recursos aqui expostos 

dizem respeito à troca de e-mails enviados pela autora, que contatou o autor desta tese para lhe 

entrevistar já que ambos realizam pesquisa em jornalismo transnacional. Percebe-se que ela 

amplia as etapas apresentadas por Brigitte Alfter e as combina com a discussão em hipóteses 

                                                 

184 Pergunta da tese desenvolvida por Florencia Melgar Hourcade: “Que práticas profissionais e ontologia 

jornalística poderiaM levar a estabelecer uma um ‘jornalismo de investigação transnacional sul-sul’ latino-

americano-australiano no contexto de irregularidades globais e comuns? ”. 



114 

 

feita por Mark Lee Hunter “The Global Investigative Journalism Casebook: UNESCO series 

on Journalism Education” (2002).185 

O referencial de jornalismo em rede presente neste trabalho é definido por Ansgard 

Heinrich no artigo “Network Journalism: Moving towards a Global Journalism Culture” 

(2008)186. Baseado, inicialmente na concepção de rede de Manuel Castells, Heinrich indica 

mudança das organizações de notícia de “prestadoras de serviços informativos” para se 

constituírem como “nós” dentro de um sistema cada vez mais complexo em agentes e fluxos de 

comunicação. 

Heinrich atua como professora na Holanda, na Universidade de Groningen, e situa o 

campo todo do jornalismo numa situação em que ele precisa definir “novas tarefas e novos 

objetivos” para se comunicarem diante de múltiplos níveis de informação. Nesta tese, os 

praticantes do jornalismo transnacional são considerados indivíduos conscientes de seu papel 

coordenado e multinível. 

A fim de sintetizar o assunto, o premiado repórter David Kaplan recomenta 

planejamento a longo prazo, consideração de diferentes modelos para diferentes países, 

incentivo permanente para estabelecimento de rede global e coordenação de grupos de 

jornalismo investigativo. Em relatório produzido a convite do CIMA (Center for International 

Media Assistance), Kaplan detalha que ações de transnacionalização do jornalismo exigem 

planejamento financeiro e editorial, formação, colaboração e intercâmbio (KAPLAN, 2007). 

 

 

6.1 RELATO DE PRODUÇÃO DE UMA REPORTAGEM (QUASE) 

TRANSNACIONAL 

 

 

O debate das fronteiras em jornalismo passa pela maior ou menor permeabilidade de 

algumas em relação a outras. Há situações como em regiões entre França, Bélgica, Luxemburgo 

e Alemanha, na qual houve mudanças de fronteiras sem a perda de características culturais. Nos 

países bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia, por exemplo, há proximidades de interesse. Em 

                                                 

185 A autora também conhece e colaboradora com o diretor do Centro Romeno de Jornalismo Investigativo Stephen 

Candea, conforme explicou por e-mail, e ambos realizam intercâmbios de experiências profissionais e 

metodológicas. 
186 HEINRICH, Ansgard. Network Journalism: Moving towards a Global Journalism Culture. RIPE conference. 

Mainz, October 09-11, 2008. 
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contrapartida, há a tensão na fronteira entre Estados Unidos e México e, ainda, áreas mais tensas 

como entre Paquistão e Índia, conforme destaca Kevin Grieves em seu trabalho sobre 

“transborder journalism” (2012)187. 

Diferentemente de “corporações transnacionais”, uma “reportagem transnacional” 

depende de seu efeito comunicacional. Ou seja, depende de como um processo informativo se 

estabelece em escala que atravessa as fronteiras dos Estados, comunicando a uma suposta 

sociedade civil transnacional. Uma vez que a comunicação acontece a partir do momento em 

que ela causa um impacto social após a sua recepção por parte dos públicos, estamos 

considerando a hipótese que não basta uma “infraestrutura” transnacional, mas também uma 

“rede de colaboração” transnacional e, sobretudo, disposições éticas que coloquem valores 

cosmopolitas em prioridade em relação a valores “mais paroquiais”. 

Critérios de origem, escopo de atuação e alcance de sua influência costumam servir para 

classificar corporações e empresas em caráter internacional ou transnacional (LESSA & 

OLIVEIRA, 2013)188. A transnacionalidade é um “processo de empoderamento ou aquisição 

de poder por parte de indivíduos, associações e grupos sociais que passam a atuar para além 

das fronteiras nacionais” (LESSA & OLIVEIRA, 2013, p. 71). Os dois processos decisivos 

instaurados pelos atores não estatais na sociedade global foram: (a) dispersão do poder (alguns 

chamam de “apolaridade”); (b) especialização de funções fez com atores não-estatais 

assumissem a identificação a determinados temas (por exemplo: Greenpeace). 

O resultado da transnacionalização foi a relativização da soberania estatal, “em favor de 

uma nascente sociedade civil transnacional” (p. 71). Entre as diferenças apontadas pelos 

pesquisadores, uma delas descreve haver uma “globalização de cima para baixo” 

(“globalization from above”), praticada por grandes corporações e acordos internacionais, por 

exemplo, e uma “globalização de baixo para cima” (“globalization from below”), por exemplo, 

a praticada por agentes não-estatais, conforme assinala Vertovec (pos. 184 a 186): 

 

Transnacionalismo descreve uma condição em que, apesar de grandes 

distâncias e, não obstante, a presença de fronteiras internacionais (e todas as 

disposições legislativas, regulamentações e narrativas nacionais que elas 

representam), certos tipos de relacionamentos foram globalmente 

intensificados e agora, paradoxalmente, tomam lugar em uma arena de 

                                                 

187 Kevin Grieves explica que seu livro que não se trata de um manual de como fazer jornalismo transnacional. E 

nem internacional, para o qual há muitos materiais dedicados ao propósito de como aplicação, embora seja 

basicamente concentrado na figura do correspondente de coleta de informações, em geral, em áreas de repórteres 

de zonas de guerra. 
188 LESSA, Antônio Carlos; OLIVEIRA, Henrique A. de (Coord.); ARRAES, Virgílio; GEHRE, Thiago. 

Introdução ao estudo das Relações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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atividades de abrangência planetária, ainda que virtual (VERTOVEC, 2009, 

p. 200-202, tradução livre). 

 

As formas mais óbvias e convencionais de tal atividade são representadas por 

organizações internacionais não-governamentais (ONGs internacionais)189, incluindo a Cruz 

Vermelha Internacional e várias agências das Nações Unidas (VERTOVEC, 2009, página 10 | 

pos. 327 a 329). Vertovec observa que o sentido de transnacionalismo tende a variar por conta 

das diferentes premissas que são usadas para descrevê-lo “como morfologia social, como o tipo 

de consciência, como modo de reprodução cultural, como avenida do capital, como o local de 

engajamento político, e como (re)construção do ‘lugar’, ou localidade”. 

Cees Hamelink, que é editor de publicação International Communication Gazette190, 

dedicou um livro à “aldeia transnacional”. Ao tratar da transnacionalidade, ele se concentra 

mais na questão técnica que cultural e nos faz perceber o quanto o deslumbramento pela 

tecnologia apenas cresce, mas desde a invenção da roda é sentimento contínuo: 

 

No pueden haber dudas sobre el eviden crecimiento de la comunicación 

internacional. El transporte aéreo supersónico, la transmisión electrónica de 

datos, el teleprinter, el telex, los satélites han aumentado de manera 

impresionante el papel y la cantidad de la comunicación internacional. Entre 

1965 7 1975, por ejemplo, los satélites aumentaron su capacidade de 

transmisión, desde 240 circuitos telefónicos a 12.000. Esto se debe 

mayormente a las rápidas inovaciones en la tecnologia espacial y en la 

ingeniería electrónica (HAMELINK, 1981, p. 17). 

 

Para finalizar este excurso sobre conceito de transnacionalidade, uma consulta à 

etimologia. O prefixo “trans-” (e suas variações “tra-”, “tras-”, “tres-”) deriva do latim, da 

preposição trans, que significa “através de, para além de”, que, segundo o dicionarista, “se 

documenta em vocábulos eruditos e semieruditos formados no próprio latim como, com 

transcendĕre  transcrever, transcrǐbĕre  transcrever etc. Entre as ocorrências, no século 

XIII há trasladar e, no século XV, trespassar. No século XIV, apareceria “transação”, que 

significava “ato ou efeito de transigir”. Por sua vez, “transatlântico” apareceria em 1874, 

derivado do francês transatlantique, que “situado além do atlântico”, remetia a “navio que faz 

a carreira da Europa para a América” (CUNHA, 2010, p. 644). 

                                                 

189 Steven Vertovec cita um levantamento feito por Jackie Smith a partir de 631 TSMOs [Transnational Social 

Movement Organizations] e serve para entender um pouco da paisagem dos movimentos sociais sem fronteiras: 

27 % são explicitamente preocupadas com os direitos humanos, 14% com o meio ambiente, 10 % dos direitos das 

mulheres, 9 % com a paz, 8 %por cento “ordem mundial / multi-problemas”, 5 % com o desenvolvimento, e 5 % 

“autodeterminação / étnica”. Os dados foram obtidos do livro “Transnational Social Movements and Global 

Politics: Solidarity Beyond the State”, editado por Jackie Smith, Charles Chatfield, Ron Pagnucco (1997). 
190 <http://gaz.sagepub.com/>. 
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A fim de ilustrar a tentativa de tornar uma pauta transnacional em reportagem 

transnacional, seguem trechos selecionados de entrevista com o repórter Mauri König. O tema 

era contrabando de cigarro na América do Sul: 

 

[O acordo] 

Em agosto de 2013 foi o encontro presencial em Lima, no Peru. O material foi 

publicado em 2014. Eu comecei a trabalhar efetivamente no assunto no início 

de novembro, levantando dados e planejando como fazer. O Ricardo Seda, 

diretor do IPYS [Instituto Prensa y Sociedad]191, reuniu jornalistas de sete 

países lá em agosto, em Lima, no Peru, com o tema “o contrabando de cigarros 

na América Latina”. (...) Exatamente, porque o cigarro paraguaio está em toda 

América latina e isso era perceptível. Havia uma cobertura isolada em cada 

país, mostrando como o cigarro chegava lá, mas não era uma cobertura para 

mostrar como esse cigarro saía do Paraguai até esses países. 

 

[Hipótese número 1] 

A gente partiu dessa hipótese: de que o presidente do Paraguai era o grande 

contrabandista que a gente precisaria investigar. Então cada jornalista ficou de 

levantar em seu país, o volume de cigarro apreendido, o volume de cigarro era 

contrabandeado e desse volume total contrabandeado quanto que era do 

Paraguai e a gente iria quantificando, por país. De minha partir, iria pesquisar 

quanto que entra de contrabando no Brasil e pesquisar o lado Paraguai, onde 

se dava a produção do cigarro, qual o volume de produção, e como que ele sai 

do Paraguai e por quais meios. Aí que nós chegamos a nove rotas, aéreas, 

terrestres e marítimas, até chegar em toda América Latina. 

 

[Formação da rede] 

Eu tentei trazer jornalistas de outros países que não estavam num primeiro 

momento ali, um do Paraguai e outro da Argentina, mas não deu certo, pois 

não se interessaram o suficiente no assunto para participar.... Eu acabei, 

naturalmente, como o foco principal da cobertura estava nas minhas mãos, 

investigar o presidente do Paraguai, acabei assumindo esse papel de liderança, 

e com a anuência do IPYS, convidei esses jornalistas que não puderam 

participar. Então fiquei cobrando os que permaneceram do grupo original. Os 

que não deram resposta, fui descartando (...). No final das contas, sobrou eu 

mais os colegas que me ajudaram no Brasil, a Marta Sotto-Mayor, na 

Colômbia, e o Ronny Rojas, na Costa Rica. Do grupo de sete países acabaram 

ficando três, apenas. O trabalho que seria feito pelo jornal La Nación, na Costa 

Rica, onde trabalha o Ronny Rojas. 

 

[Dificuldade de trabalhar em rede] 

 

Eu publiquei uma parte. Eu publiquei na Gazeta do Povo um caderno especial 

de oito páginas e editei um vídeo documentário com as imagens que coletei 

de 30 minutos, de 29 minutos, além de todos os infográficos, levantamentos 

                                                 

191 <http://www.ipys.org/>. 
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mostrando a evolução de apreensão, uma série histórica de quatro anos. (...) 

[A repórter da Colômbia] fez [apenas] duas páginas tabloide, e dessas duas 

páginas, era o resumo do meu levantamento. A proporção é absurda. É que ela 

não tinha informação que justificasse mais espaço do que isso. (...) O tema é 

transnacional! Isso! Mas não rolou [a aplicação do método transnacional], não. 

 

[Financiamento e os preparativos para a publicação] 

 

O IPYS cobriu custos de viagem, combustível e hospedagem. Parte dos custos, 

1,8 mil dólares. Mas já deu porque eu e Albari ficamos umas três semanas 

percorrendo fronteira e deu para cobrir a maior parte dos custos, o restante o 

jornal arcou. Depois quando eu já tinha boa parte do material pronto, avisei o 

jornal que eu precisaria de um caderno especial, que minha ideia era publicar 

tudo de uma vez só e que precisaria de pelo menos oito páginas para dar conta 

do material. E assim foi feito. 

 

[Disposição do repórter para pautas futuras em jornalismo transnacional] 

 

Tenho algumas propostas para participar de outras pautas. Essa não vou 

conseguir participar. E me pediram para não falar a respeito, mandaram até e-

mail criptografado. O Carlos Eduardo Huertas que mandou e ele pediu sigilo 

total. 

 

 

6.2 “PROJETO ARIZONA” PARA TODOS 

 

 

Uma das principais vantagens do jornalismo em rede é prover maior segurança a 

repórteres. Na cobertura de máfias e de redes de corrupção, pulverizar os jornalistas que as 

investigam dificulta a prática de retaliações. E qualquer ameaça ou agressão repercute 

imediatamente em alertas por todos os membros da rede.  

Em 2010, a FAIR (Fórum para Jornalistas Investigativos Africanos) fez uma série 

transnacional sobre a situação do futebol na África (“Killing Soccer in Africa”192). Os 

organizadores do trabalho o descrevem como um “Projeto Arizona na África”. A ideia era a 

mesma: a violência contra os jornalistas não pode conter as investigações jornalísticas contra 

corruptos e criminosos. 

O Projeto Arizona foi uma resposta ao assassinato de Don Bolles, jornalista 

investigativo do Arizona Republic, morto devido à explosão de uma bomba instalada sob seu 

                                                 

192 <http://fairreporters.files.wordpress.com/2011/11/fair_2010_soccer_proof7.pdf>. 
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carro em represália a suas investigações. O episódio arregimentou, em Phoenix (EUA), 39 

repórteres e editores ligados a 28 jornais e emissoras de televisão sob a liderança de um 

vencedor do Pulitzer, o editor Robert W. “Bob” Greene (Newsday). Em consequência da 

mobilização dos jornalistas, foi publicada uma série de 23 matérias que expunham ilegalidades 

no estado do Arizona, ligando os governos local e estadual ao crime organizado. 

A visibilidade dada ao assassinato do jornalista permitiu a identificação e indiciamento 

dos assassinos de Bolles. O Projeto Arizona se tornou um marco de colaboração editorial entre 

jornalistas de diferentes veículos de comunicação na história dos Estados Unidos (LEWIS, 

2013). O objetivo era mostrar àqueles que matam um repórter, não podem silenciar a imprensa 

pela violência. Em Manizales, na Colômbia, ação semelhante aconteceu durante os anos 1980, 

informa o jornalista colombiano Carlos Eduardo Huertas, em entrevista concedida para a 

elaboração desta tese193. Houve cooperação de trabalho e de publicação simultânea “para 

apresentar uma voz que se quer atacar, que se quer silenciar”. A estratégia foi amplificar essa 

voz, dar visibilidade ao que levou ao crime contra a imprensa. 

Em Manizales, o que houve foi uma estratégia executada para ter maior impacto e 

visibilidade para as histórias que ofereciam riscos contra jornalistas. Nos anos 1980, a Colômbia 

viveu a situação dramática de perda de jornalistas, tal como aconteceu na América Central. E 

uma das fórmulas que se desenvolveu foi a de trabalhar em conjunto e com a única ferramenta 

que tem o jornalismo: a informação. Deixando de lado os egos, trabalhando e publicando de 

maneira simultânea os mesmos trabalhos em diferentes veículos. O objetivo era apresentar uma 

voz que se quer atacar e silenciar. No entanto, tudo o que a violência conseguiu foi amplificar 

essa voz e fazer com que ela tivesse mais impacto na sociedade. 

Nos Estados Unidos, em 2007, o Projeto Chauncey Bailey reuniu jornalistas após o 

assassinato do editor do The Oakland Post. A projeto esteve sob a liderança de Dori Maynard 

(presidente do Instituto Robert C. Maynard para Ensino de Jornalismo), em Oakland, e de 

Sandy Close (editor executivo do New America Media ), em San Francisco. A dupla engajou 

organizações de notícias da região, escolas de jornalismo, a IRE, a Fundação Knight e a 

Associação Nacional de Jornalistas Negros (NABJ, na sigla, em inglês). A investigação do 

assassinato foi coordenada pelo jornalista Robert “Rosey” Rosenthal , vencedor do Pulitzer e 

diretor-executivo do Centro de Jornalismo Investigativo em Berkeley. A série resultou em 10 

prêmios de jornalismo, no indiciamento dos autores do assassinato de Bailey e na divulgação 

                                                 

193 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 2013, após o painel “Redes de investigação: Melhores 

práticas” (11h-12h30). GIJC 2013. 
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da grande mensagem do projeto “Você não pode matar uma história, se você matar um 

jornalista”. 

 

Colaborações editoriais em reação a assassinatos de jornalistas deveriam ser mais 

frequentes. Em encontro nas Nações Unidas, no ano de 2013, a vice-presidente do Comitê para 

a Proteção dos Jornalistas (CPJ) Kathleen Carroll destacou que “a maioria dos jornalistas que 

morrem hoje não é pega pelo fogo cruzado durante uma guerra; eles são assassinados apenas 

por causa do trabalho que eles fazem” e que seus autores raramente são punidos194. 

Segundo dados levantados pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas, até o dia 12 de 

novembro de 2015, já haviam sido confirmadas 46 mortes de jornalistas (quatro delas sendo de 

brasileiros). Desde o início da contagem dos dados pelo Comitê, em 1992, 1.150 jornalistas 

foram assassinados (34 deles no Brasil)195. 

A própria Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) acabou sendo 

                                                 

194 Committee to Protect Journalists, 23/07/2013. Texto escrito por Joel Simon. <https://cpj.org/blog/2013/07/ 

after-security-council-what-next-for-journalist-sa.php#more> Citação original: “most journalists who die today 

are not caught in some wartime crossfire, they are murdered just because of what they do. And those murders are 

rarely ever solved; the killers rarely ever punished”. 
195 <https://cpj.org/pt/>. 

Figura 9 – Repórteres e editores do projeto Chauncey Bailey. 

No centro, Mike Oliver; da esquerda para a direita: Josh Richman,  

Thomas Peele, Robert Rosenthal, Martin Reynolds. Foto: 02/2010. Divulgação. 



121 

 

formada na esteira da comoção nacional diante da execução do jornalista investigativo Tim 

Lopes, em 2002196. Na época, o jornalista fazia uma reportagem sobre bailes funk na Vila 

Cruzeiro, comunidade carioca, e pretendia denunciar o tráfico de drogas e a realização de shows 

de sexo explícito feito com menores de idade naqueles locais. Identificado, acabou torturado 

por traficantes e executado com uma espada samurai197. No Brasil, há propostas de federalizar 

a investigação de homicídios de jornalistas198. Sobre a formação de uma rede de proteção para 

evitar tragédias, Carlos Dada (El Faro, El Salvador) concedeu o seguinte depoimento para esta 

tese199: 

[Rede de proteção] 

No México e na América Central, os índices de impunidade são altíssimos. 

Mas se você tornar evidente que, caso algo lhe aconteça, vai haver uma reação 

internacional grande, tremenda, isso lhe protege. Afinal de contas, se algo lhe 

acontecer, amanhã haverá 30 organizações publicamente fazendo pressão em 

seu governo para que se investigue um assassinato. Isso é pagar um preço 

muito alto! É muito importante que as pessoas que querem fazer mal a 

jornalistas saibam dessas consequências antes de praticarem seus crimes. Por 

isso as redes são muito importantes para nós: para nos dar proteção. 

 

O jornalista Carlos Dada segue contando sua experiência. O tema são as ameaças feitas 

contra o El Faro durante investigação que associava o governo de El Salvador e grupos 

criminosos. Em seguida, narra a pressão exercida de por grupos de defesa dos jornalistas perante 

aquele governo da América Central. Dar visibilidade a intimidações e as monitar aumenta o 

custo político para qualquer tentativa de violência contra jornalistas. 

 

Quando fiz a investigação das “Pandillas” [referência à apuração feita sobre 

associação do governo a quadrilhas, em El Salvador], a mesma que ganhou o 

prêmio IPYS [Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, em 

2013], o Ministro de Segurança convocou uma reunião com todos os meios 

de comunicação de El Salvador, menos o nosso veículo [El Faro] para declarar 

que as “Pandillas” [na tradução literal, “quadrilhas”] podiam nos matar. Um 

fato pareceu muito curioso para todos da imprensa: o governo não nos 

                                                 

196 Abraji, 30/11/12, 18h40. “Abraji completa uma década de fundação”. Nota divulgada: “Há 10 anos, o 

Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São 

Paulo (USP) foi o cenário para a criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). Em 10 de 

dezembro, a entidade retorna ao local para comemorar a passagem de sua primeira década de fundação. Em 7 de 

dezembro de 2002, 140 jornalistas decidiram pela criação da instituição, ao final do seminário ‘Jornalismo 

investigativo: Ética, Técnicas e Perigos’. A ideia inicial foi criar uma entidade para troca de experiências e busca 

de melhoria da qualidade do Jornalismo”. Link: <http://www.abraji.org.br/?id=90&id_noticia=2266> 
197 <http://www.abraji.org.br/?id=90&id_noticia=2579> e <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,reporter-

foi-capturado-torturado-e-morto-por-traficantes,20020609p17850>. 
198 G1, 11/03/2014, “Conselho pede nova lei para federalizar crimes contra jornalistas. Relatório registra 321 casos 

de violência entre os anos de 2009 e 2014. Proposta na Câmara prevê investigação da PF em todos as ocorrências”. 

Link:<http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/03/conselho-pede-nova-lei-para-federalizar-crimes-contra-

jornalistas.html>. 
199 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 2013, após o painel “Redes de investigação: Melhores 

práticas” (11h-12h30). GIJC 2013. O autor recebera na noite anterior o prêmio latino-americano IPYS. 
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convidar, não nos informar da ameaça diretamente! No dia seguinte, o 

ministro recebeu ligações do Comitê para a Proteção de Jornalistas [CPJ], de 

Nova York, de organização do México, do Repórteres sem Fronteiras, entre 

outras chamadas. No dia seguinte, havia colunas de opinião em vários meios 

de comunicação no mundo. Foi um tipo de reação que, evidentemente, muda 

a percepção que um governo tem a respeito da situação do jornalista, pois não 

será tão fácil lhe amedrontar, ameaçar. Ou ele terá de arcar com altos custos 

políticos. A rede, nesse caso, serviu para enfrentar inimigos dos jornalistas e 

lhes mostrar o alto custo político de fazer ameaças. Quanto às organizações 

criminais, é diferente a maneira de enfrentar esse risco. Porque elas não têm 

nada a perder. 
 

O método transnacional influencia a cultura profissional do jornalismo com valores de 

colaboração. O depoimento200 é de Carlos Eduardo Huertas, coordenador da Connectas. A 

entidade está sediada na Colômbia e coordena redes investigativas na América Latina: 

 

Em trabalhos colaborativos, o que deve mudar na mentalidade dos 

jornalistas? 

[Ainda] há muitos desafios. Há a necessidade de os jornalistas serem 

generosos. Tanto em se articularem entre si quanto em confiar uns nos outros 

e compartilharem conteúdos. Espera-se que sejam construídas redes não 

apenas nos nomes, mas redes que funcionem na base da confiança para 

produzir melhores trabalhos em jornalismo. 

 

Mas como praticar um “jornalismo global” que seja capaz de vigiar os “poderosos” e 

guiar os cidadãos do mundo na tomada de decisões? Segundo Anya Schiffrin, o advento da 

Internet, das redes sociais e do jornalismo cidadão permitiu a superação de restrições 

linguísticas, políticas e tecnológicas para a circulação de histórias investigativas em caráter 

transnacional (2014, p. 09, tradução livre). Até então, mesmo um tema de importância global 

demorava a alcançar uma audiência global por diversos motivos: “distanciamento geográfico, 

o lapso de tempo, barreiras linguísticas, censura governamental, um interesse natural por 

notícias do próprio país, e falta de apelo comercial” (SCHIFFRIN, 2014, p. 03, tradução livre). 

A explosão das organizações sem fins lucrativos (ou melhor, das “redações sem fins 

lucrativos”) aparece como uma solução parcial para a prática de um jornalismo que mantenha 

seu compromisso com a vigilância dos poderes instituídos e não se submeta à lógica do 

espetáculo. Em 2000, o jornalista e especialista em ética da imprensa Eugênio Bucci já chamava 

a atenção de como a comunicação social se aproximava dos valores do entretenimento e de 

como organizações de imprensa eram assimiladas por conglomerados empresariais, fazendo 

com que o conflito de interesses se tornasse um problema de origem. Ele então perguntava, 

                                                 

200 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 2013, após o painel “Redes de investigação: Melhores 

práticas” (11h-12h30). GIJC 2013. 
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“mas será que hoje o mercado é realmente um juiz confiável? ” (BUCCI, 2000, p. 117). 

Séries como o Offshore Leaks e LuxLeaks indicam haver a premência das questões de 

ordem ética sobre o emprego da tecnologia no jornalismo. A confirmação de hipóteses 

investigativas a partir de recursos como big data, mineração de dados, linguagem de 

programação, técnicas de visualização de dados apenas vêm reforçando a responsabilidade dos 

jornalistas em saberem fazer perguntas. Provar hipóteses só se torna relevante ao jornalismo 

caso a tal confirmação dinamize e diversifique a agenda do espaço público. 

A publicação simultânea em diferentes partes do mundo de todas essas séries de 

reportagens é uma das características desse método de trabalho que representa uma das 

adaptações do chamado jornalismo industrial à era do jornalismo pós-industrial: o jornalismo 

transnacional. Não por acaso, o ICIJ serve de fio condutor dessa tese que considera tal método 

como um resultado da ação contínua dos jornalistas aos temas da criminalidade e da corrupção, 

e da busca por maior transparência dos poderes globais201. 

O jornalismo transnacional deve ser encarado como um trabalho em progresso, um 

conceito em aberto. A mais plural e simples de suas definições é a da história ou série resultante 

da reportagem no território de pelo menos dois países202. Embora o nome reportagem 

transnacional possa sugerir diversos perfis de trabalho, inclusive aqueles sob o signo do 

espetáculo, esta tese destaca a modalidade voltada ao interesse público. 

Para que possamos entender o jornalismo transnacional, a palavra método é nuclear. O 

jornalismo transnacional se diferencia dos demais porque, em seu método específico, as 

fronteiras geográficas e políticas são ultrapassadas, num processo de trabalho em que se 

mobilizam bases de dados interligadas transnacionalmente. Conforme explica Gilberto Dupas 

no livro “Atores e poderes na nova ordem global”, enquanto que o “espaço internacional tem 

como referência os Estados Nacionais e suas fronteiras”, no “[contexto] transnacional, as 

fronteiras se desvanecem” (DUPAS, 2005, p. 165). 

Diante de problemas globais, o jornalismo precisa articular um método para identificar 

os atores e processos transnacionais em suas complexas redes econômicas, políticas e 

comunicacionais. Um conceito que inspira a pensar além das fronteiras nacionais, de modo a 

achar soluções para questões globais, é-nos emprestado da área do Direito: o 

                                                 

201 Entre os prêmios recebidos pelas reportagens do ICIJ, destacam-se: o Prêmio George Polk, o Prêmio John 

Oakes, o Prêmio Investigative Reporters and Editors e o Prêmio Overseas Press Club. 
202 A explicação é feita pelo ICIJ para homologar as inscrições do Prêmio Daniel Pearl de Excelência em 

Reportagens Investigativas Internacionais. Os organizadores da distinção a identificam como sendo a única 

dedicada ao jornalismo cross-border. Segundo a revisão feita para essa tese, caso não seja a única, certamente é a 

mais tradicional. Fonte: <http://www.icij.org/awards>. 
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transconstitucionalismo proposto por Marcelo Neves, professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, e autor de livro homônimo ao conceito: 

 

O tranconstitucionalismo entre ordens jurídicas não se reduz ao ‘diálogo’ entre 

cortes (...) O transconstitucionalismo aponta para o fato de que surgem cada 

vez mais questões que poderão envolver instâncias estatais, internacionais, 

supranacionais e transnacionais (arbitrais), assim como instituições jurídicas 

locais nativas, na busca da solução de problemas tipicamente constitucionais 

(NEVES, 2014, p. 194). 
 

Segundo Marcelo Neves, a conquista de direitos no âmbito “transconstitucional” advém 

de relações de intenso conflito e que os “problemas transconstitucionais” derivam de uma esfera 

extrajurídica – “do plano jurídico da administração, do governo e do legislativo, assim como 

do campo dos organismos internacionais e supranacionais não judiciais, dos atores privados 

transnacionais” (NEVES, 2014, p. 194). Ou seja, se outrora o jornalismo foi pensado como 

atividade nacional, tal como se escreveram as constituições (que hoje precisam ser 

contextualizadas frente a uma multiplicidade de agentes e processos transnacionais), hoje o 

jornalismo também propõe uma reescrita de sua atividade e até mesmo da definição de 

cidadania. 

Mas o que, exatamente, se pode entender por jornalismo transnacional? Quanto a isso, 

façamos um esclarecimento prévio. Esta tese usa o termo “jornalismo transnacional” para 

traduzir “jornalism cross border”. A tradução literal seria “jornalismo transfronteiras” ou, ainda, 

“jornalismo transfronteiriço”. As duas opções trazem problemas. Se usássemos o termo 

“transfronteiras” estaríamos incorrendo num neologismo injustificado. Por outro lado, o termo 

“transfronteriço” tem uma sonoridade castiça e não parece retratar um fenômeno altamente 

contemporâneo. 

Foi em virtude de tal escopo de abordagem que a opção terminológica “transnacional” 

acabou prevalecendo. Como é próprio dos idiomas, não há tradução perfeita. Como síntese final 

desta parte da tese, podemos concluir alinhavando quatro características dominantes no 

jornalismo transnacional: 

a) é jornalismo investigativo; 

b) tem como método as relações colaborativas entre repórteres e editores de vários 

países que se articulam para dar conta de uma pauta comum, 

c) tem praticamente todos os elementos do chamado jornalismo de dados203 e, por fim, 

d) é beneficiário de organizações sem fins lucrativos.  

                                                 

203 Nos termos correspondentes em inglês: watchdog journalism / muckraking + data journalism + nonprofit 

journalism (+ global journalism). 
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PARTE III – CONCEITO 

CAPÍTULO 1 – A “SOCIEDADE CIVIL GLOBAL” EM 

CONSTRUÇÃO 

 

 

Globo deriva do latim globus e alude a “corpo esférico, bola, esfera terrestre”. O 

primeiro registro do vocábulo com a acepção que abarca o planeta, em 1572, era contemporâneo 

às Grandes Navegações. A primeira ocorrência de “englobar” se deu no século XIX 

(especificamente, em 1836), e a palavra “global” começa a circular pelo mundo no século XX 

(CUNHA, 2010, p. 318). 

Inúmeros pensadores se dedicaram a decifrar a globalização. Uma amostragem da 

diversidade de tendências foi categorizada e compilada por Andrew Jones, professor da Escola 

de Artes e Ciências Sociais da City University de Londres, no livro Globalization: Key 

Thinkers, de 2010. Jones divide os pensadores da Comunicação em onze grupos de 

interpretação quanto à globalização: 

 

– Pensamento sistêmico: Immanuel Wallerstein; 

– Pensamento conceitual: Anthony Giddens; 

– Pensamento sociológico: Manuel Castells; 

– Pensamento transformador: David Held e Anthony McGrew; 

– Pensamento cético: Paul Hirst e Grahame Thompson; 

– Pensamento espacial: Peter Dicken e Saskia Sassen; 

– Pensamento positivo: Thomas Friedman e Martin Wolf; 

– Pensamento reformista: Joseph Stiglitz; 

– Pensamento radical: Naomi Klein, George Monbiot e Subcomandante Marcos; 

– Pensamento revolucionário: Michael Hardt e Antonio Negri; 

– Pensamento cultural: Arjun Appadurai. 

 

Em Conceitos-chave em Estudos de Comunicação e Cultura, o verbete globalização é 

apresentado como o “crescimento e aceleração de redes econômicas e culturais que operam em 

escala e base mundial” (O´SULLIVAN, HARTLEY et al., 2001, p. 118) e se liga a 

“desenvolvimentos em mercados multinacionais e corporações, comunicações e tecnologias de 

mídia e sistemas mundiais de produção e consumo”. 
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A globalização não é um processo recente. As forças mundiais da economia se 

evidenciam em pelo menos quatro etapas históricas: 

– 1450-1850: primeira fase da globalização – Expansionismo Mercantilista; 

– 1850-1950: segunda fase da globalização – face industrial, imperialista e colonialista; 

– 1950-1989: terceira fase da globalização – Descolonização, Guerra Fria e 

reestruturação produtiva; 

– pós-1989: quarta fase da globalização – “globalização recente”: declínio do Estado-

Nação e reestruturação do sistema interestatal (ALCOFORADO, 2006, p. 19). 

A divisão acima se baseia na combinação de Fernand Braudel, Giovanni Arrighi e 

Immanuel Wallerstein feita por Fernando Alcoforado, que é doutor em Planejamento Territorial 

e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona. 

O movimento das tecnologias, das finanças, dos produtos e do comércio são diferentes 

expressões da globalização econômica. Alexandre de Freitas Barbosa detalha como se dá esse 

processo em seu livro O mundo globalizado: política sociedade e economia (2014). 

A globalização comercial se manifesta via exportações e importações. Dois indicativos 

do recrudescimento desse processo foram a redução contínua das tarifas de importação e a 

instalação de blocos econômicos. No caso da América, datam dos anos 1990 os blocos Nafta 

(1994) e Mercosul (1995). Quanto às políticas antiprotecionistas, elas se iniciaram em 1947 

com o estabelecimento do Tratado Geral para Tarifas de Comércio (General Agreement on 

Tariffs and Trade, GATT), que foi reforçado nos anos 1970 através de órgãos multilaterais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Um dos desequilíbrios instaurados nesses 

processos foi acentuar a condição de consumidores para os países em desenvolvimento e a de 

fornecedores para os países desenvolvidos. 

A globalização produtiva principia pela ação de cerca de 63 mil empresas 

multinacionais e suas 700 mil filiais, segundo dados da UNCTAD [Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento]. Ainda conforme dados de Barbosa, em 2001, 14% 

dos investimentos mundiais provinham de IDEs (investimentos diretos externos), em 

contrapartida aos 2% de tal movimentação em 1980. Historicamente, o fenômeno das 

multinacionais teve impulso na década de 1950, renovando-se pelos anos 1980 e 1990 com a 

formação de conglomerados, sendo comum a mesma empresa reunir distintos produtos e 

marcas (BARBOSA, 2014, p. 56). Além da busca de entrada em novos mercados, foi uma 

estratégia de “reduzir custos de marketing, inovação pesquisa e lançamento de novos produtos” 

(BARBOSA, 2014, p. 63). Exemplos de empresas “globais” (termo que passou a identificar 

multinacionais): Apple, Exxon, Nestlé, Nike, Carrefour, Volkswagen, Electrolux, Unilever. 
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A expansão das globalizações financeira e comercial incentivou a financeirização, 

sobretudo quando apareceram os “derivativos”. Os títulos futuros geraram uma espécie de 

“capitalismo de cassino” em que o alto risco das transações era compensado pela promessa de 

alta lucratividade. Nos anos 1980, a maior integração dos mercados financeiros trouxe a ameaça 

de “contágio” das bolsas de valores durante as crises econômicas. Foi o que aconteceu em 1994 

(crise originária no México) e em 2000 (originária na Turquia). 

Vale lembrar aqui a proposta de James Tobin, professor da Universidade de Yale e 

Prêmio Nobel de Economia em 1981. Para ele, as finanças globais deveriam ser taxadas em 1% 

para sustentar o desenvolvimento dos países mais atrasados economicamente. O jornal 

português Público mantém uma seção fixa dedicada à “Taxa Tobin”204, na qual podem ser lidas 

notícias como a do pedido formal de dez países para o estabelecimento desse imposto dentro 

da Comunidade Europeia, incluindo Portugal, França, Alemanha e Espanha205. 

A globalização tecnológica é mantida por ações de invenção, inovação e difusão da 

tecnologia, e era apoiada institucionalmente por Estados antes de se tornar domínio das 

corporações globais. A primeira fase se evidenciou nos anos 1960, com o embrião da Internet, 

a Arpanet, como um projeto do Departamento de Estado norte-americano. Barbosa recorda a 

transformação da adaptabilidade e da flexibilidade em valores estratégicos num cenário em que 

a lógica é dada por redes e pela capilaridade integradora das tecnologias da informação 

(BARBOSA, 2014, p. 76-77). 

O movimento totalizador da tecnologia, especialmente nas áreas de informática, 

biotecnologia e telecomunicações, lançou a humanidade numa condição digna de uma “nova 

onda”, de acordo com a classificação de Alvin Toffler206, tal qual a máquina a vapor e a 

eletricidade protagonizaram uma revolução. Por outro lado, ainda há regiões sem acesso ou 

com atendimento precário de serviços de informática e telecomunicações. 

Para o cientista social Gilberto Dupas207, há um conjunto de estratégias autônomas do 

capital que reduzem a autonomia dos Estados-Nação, cujos objetivos se expressam em três 

movimentos de fusão: 

 

[...] do capital com o direito; do capital com o Estado; e da racionalidade 

econômica com a identidade pessoal [...] As estratégias principais são as 

                                                 

204 <http://www.publico.pt/taxa-tobin>. 
205 Público, 23/10/2012, Link: <http://www.publico.pt/economia/noticia/taxa-tobin-europeia-avanca-para-10-

paises--1568480>. 
206 Alvin Toffler é um escritor e “futurista” norte-americano. Autor de A terceira onda (1980). 
207 Falecido em 2009, Gilberto Dupas era cientista social e escritor. Atuou como coordenador-geral do Grupo de 

Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo (USP) e foi presidente do Instituto de Estudos Econômicos 

e Internacionais (IEEI). 
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seguintes: controle do espaço transnacional; controle da inovação por meio da 

ciência e da tecnologia; incentivo à especialização e à terceirização para 

minimizar os custos globais; editar o direito transnacional e submeter as 

coletividades a suas decisões estratégicas. (DUPAS, 2005, p. 158). 

 

 

1.1 A DUPLA LEALDADE COSMOPOLITA 

 

 

Historicamente, o jornalismo se desenvolveu na modernidade como atividade atrelada 

ao Estado-nação. Contudo, nos anos 2000, as reportagens articuladas em rede fizeram pouco 

caso das fronteiras nacionais e sinalizaram a formação de uma opinião pública globalizada, 

desafiando os jornalistas a exercer uma ética profissional cosmopolita. A questão das fronteiras 

é uma discussão constante quando o assunto é globalização, porque uma de suas características 

é a desterritorialização, que “tem afetado as lealdades de grupos envolvidos em diásporas 

complexas, suas manipulações monetárias e outras formas de riqueza e investimento, bem como 

as estratégias de Estado” (IANNI, 1996, p. 64). 

Em se tratando de diásporas, Kevin Robins (1998, p. 8) observa haver um “novo mapa 

global de mídia”, resultante de aspectos de desregulamentação de radiodifusão. A expansão das 

redes de satélite e cabo dissemina, pensando-se na televisão, por exemplo, canais dirigidos tanto 

a diásporas étnicas ou religiosas. Como exemplo desses “novos espaços culturais”, ele cita o 

caso da “Med TV” para os curdos, a “Zee TV” para os indianos, e o “Space TV Systems”, para 

chineses, vietnamitas, japoneses e coreanos. 

Por que organizações globais não fazem jornalismo global? No artigo “What global 

citizens and whose global moral order?”, Lina Dencik, da Universidade de Cardiff, do País de 

Gales, interpreta o qualificativo “global” da BBC World News. A fim de avaliar se as notícias 

acompanham uma percepção cada vez mais global da comunidade política e da cidadania, 

Dencik realizou entrevistas com 20 jornalistas associados à BBC World News e chegou à 

conclusão de que as atuais práticas noticiosas “globais” não conduzem necessariamente a 

“novos e desafiadores contextos comunicativos” nem a uma “compreensão do mundo mais 

ampliada”. Na verdade, elas consolidam e reforçam relações de poder existentes. Pode-se dizer 

que a globalidade, em redes jornalísticas comerciais internacionais, ainda permanece mais 

associada a recursos e à retórica de algumas instituições de poder do que a uma mudança da 

perspectiva “nacional” para a “global” (DENCIK, 2013). 
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Embora o jornalismo global surja como demanda conforme a globalização se consolida 

com a crescente conectividade das tecnologias, a mobilidade pelo mundo e o apagamento de 

fronteiras, tal como aponta Peter Berglez, da Universidade de Örebro (Suécia). Há necessidades 

de diversas origens – econômica, política, cultural, ecológica, entre outras. Ainda que a 

tecnologia conduza a comunicação a uma abrangência intercontinental, uma perspectiva global 

depende de fundamentos epistemológicos para ser promovida. Tal perspectiva seria, 

primeiramente, uma busca de compreensão das relações complexas estabelecidas ao redor do 

globo. No entanto, esse ponto de partida não garante a assunção de pressupostos de uma ética 

universal/global. 

Octavio Ianni (1996) recordava aos seus leitores que, muito mais que um fenômeno 

econômico, a formação de uma sociedade global deve ser pensada como um “horizonte no qual 

se revela a multiplicidade das formas de ser, viver, sentir, agir, pensar, sonhar, imaginar”. Uma 

das definições provisórias de um jornalismo com perspectiva global seria aquele cuja 

informação produzida teria um caráter intercontinental, “potencialmente incluindo tanto as 

relações internacionais (entre Estados-nação) quanto os processos transnacionais, como as 

ameaças ecológicas e as pandemias”. Portanto, não faltam razões para a transformação do 

jornalismo em “jornalismo global”. Stephen Ward organiza alguns pontos a favor dessa 

transformação: 

– Crescente globalização dos meios de comunicação; 

– Impactos globais conduzem a responsabilidades globais; 

– Um jornalismo global se faz necessário para dar visibilidade a uma 

pluralidade de visões de religiões e de grupos étnicos, representada numa 

maior variedade de valores e de agendas; 

– Um jornalismo de visão global ajudaria cidadãos a entender os problemas 

globais da pobreza, degradação ambiental, desigualdades tecnológicas e 

instabilidade política; e 

– Uma ética global é necessária para unir jornalistas na construção de uma 

mídia honesta e informada. (WARD, tradução livre, 2008, p. 144). 

 

Em oposição ao jornalismo global, permanecem as barreiras nacionais e até mesmo uma 

cultura jornalística internacionalizada que enquadra temas em conformidade ao binômio 

nacional/estrangeiro. Para Ward, “a ética jornalística foi desenvolvida para um jornalismo de 

um alcance limitado, cujo interesse público é assumido até que pare na fronteira” (WARD, 

2008, p. 143, tradução livre). 

Ainda que a globalização econômica seja fato consumado há décadas, o jornalismo 

segue ligado fortemente às fronteiras nacionais, como comenta ainda Stephen Ward, sobre 

códigos de ética em jornalismo: 
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A maioria dos quatrocentos códigos de ética jornalística no mundo de hoje 

foram produzidos para meios de comunicação locais, regionais ou nacionais. 

Pouco é dito se os jornalistas têm ou não a responsabilidade de serem cidadãos 

para além da sua cidade ou país. A ética jornalística, ao que parece, para na 

fronteira. (WARD, 2010a, p. 158)208. 

 

Cosmopolitismo, segundo a definição do Dicionário de Filosofia, é a “doutrina que 

tende a negar a importância das divisões políticas e a ver no homem, ou ao menos no sábio, um 

‘cidadão do mundo’” (ABBAGNANO, 2000, p. 217-218)209. Para Stephen Ward, o jornalismo 

não comporta mais abordagens “paroquiais” [Ward emprega o adjetivo “paroquial” como 

antípoda do “global”]. A globalização da notícia cobra dos estudiosos de ética respostas aos 

problemas mundiais a partir de uma atitude cosmopolita. Para ele, a ética de um jornalismo 

global se apresenta em três níveis: 

 

A ética global é global de três maneiras. Em primeiro lugar, ela é dirigida aos 

cidadãos como membros de uma humanidade global. Em segundo lugar, o seu 

principal princípio é o florescimento da humanidade no sentido amplo. A ética 

global atravessa fronteiras, buscando condições justas de cooperação entre os 

povos e nações. Ela propõe princípios para os cidadãos do mundo. Em terceiro 

lugar, a ética global procura ser útil na formação da deliberação ética sobre 

questões globais. A ética global fornece padrões para a discussão de questões 

globais, tais como as relações internacionais, a ajuda externa, intervenção 

humanitária, direitos humanos, guerra, terrorismo e tortura, as alterações 

climáticas, a pobreza extrema, e outras desigualdades globais. (WARD, 

2010a, tradução livre, p. 154)210. 

 

A articulação entre o controle da geografia e da informação se reforça em artigo de Peter 

Shields, para quem as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) cederam poder 

aos Estados para redesenharem seus controles de fronteira, superando a tradicional divisão 

                                                 

208 Texto original: “Most of the four hundred codes of journalism ethics in the world today are for local, regional, 

or national media. Little is said about whether or not journalists have a responsibility to citizens beyond their town 

or country. Journalism ethics, it seems, stops at the border” (WARD, 2010a, p. 158). 
209 Uma vez perguntaram ao cínico Diógenes de onde ele era e a sua resposta foi “sou cosmopolita”. Diógenes e 

outros estoicos defendiam o Cosmopolitismo ao considerarem todos os homens “compatriotas e concidadãos”. 

Leibniz, em Escritos políticos, escreveu sobre cosmopolitismo. A Igreja desenvolveu um pensamento sobre esse 

conceito, à maneira eclesiástica. Durante o Iluminismo, houve defesa do cosmopolitismo. Kant o tinha por 

princípio regulador“do progresso da sociedade humana para a integração universal e, portanto, como ‘o destino do 

gênero humano, justificado por uma tendência natural nesse sentido’” (ABBAGNANO, 2000, p. 217-218). 

Cosmopolitismo escrito em outros idiomas: Cosmopolitism, em inglês; Cosmopolitisme, em francês; 

Kosmopolitismus, em alemão; Cosmopolitismo, em italiano. 
210 Citação do texto original: “Global ethics is global in three ways. First, it is addressed to citizens as members of 

a global humanity. Second, its main principle is the flourishing of humanity at large. A global ethics crosses borders 

by seeking fair terms of cooperation among peoples and nations. It proposes principles for citizens of the world. 

Third, global ethics seeks to be useful in shaping ethical deliberation about global issues. A global ethics provides 

standards for discussing global issues such as international relations, foreign aid, humanitarian intervention, human 

rights, war, terrorism and torture, climate change, extreme poverty, and other global inequalities” (WARD, 2010a, 

p. 154). 
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territorial do Estado-nação, a ponto de o autor desafiar duas visões que ele considera 

relativamente consensuais – em primeiro lugar, a fluidez e a mobilidade dos fluxos de 

informação e, em segundo lugar, a rigidez e a imobilidade dos Estados (SHIELDS, 2014). Por 

conta dessas questões, o jornalismo transnacional deve ser considerado em discussões de 

sustentabilidade e governança devido ao seu poder de exposição das assimetrias da 

globalização. 

Ao discutir o cosmopolitismo como opção de cidadania, o cientista social Gilberto 

Dupas afirma que a 

condição de cidadão do mundo, ou daquele para quem o critério é o mundo, 

a distinção entre nós e os outros – estrangeiros, diferentes – seria substituída 

pela construção do duplo pertencer de todos. O cosmopolita teria duas 

lealdades: ao mesmo tempo cidadão do cosmos e da pólis. (DUPAS, 2005, p. 

227-228). 

 

É nesse ponto que a tese incorpora a provocação do autor e sugere que o repórter 

transnacional precisa desenvolver uma “dupla lealdade” para ser cosmopolita. Ele não pode ser 

apenas dedicado à sua pólis nem pode se dedicar só ao cosmos, esquecendo-se de sua pólis. 

Para exemplificar, observamos que a rede do ICIJ denunciou com enorme estardalhaço 

internacional que em Luxemburgo personalidades do mundo empresarial e político buscam 

sigilo e baixas taxas de juros em paraísos fiscais. Vejamos, pois, alguns trechos de reportagens 

publicadas em países tão diferentes como Israel, Brasil e Romênia e, em cada caso, o repórter 

traz para a sua “pólis” o que interessa tanto a ela quanto ao “cosmos”: 

 

ISRAEL211: 

a) “Shari Arison, a mulher mais rica de Israel, registra parte de seu negócio 

global em Luxemburgo”; b) “As empresas pagam um imposto de 1% em 

Luxemburgo – em comparação com os 26,5% das taxas em Israel”; c) “Esta 

não é a primeira vez que o nome de Shari Arison tem sido associado a 

problemas fiscais”. 

 

BRASIL212: 

a) “Troca de papéis resultou numa economia de R$ 200 milhões nos impostos 

pagos pelo Bradesco e pelo Itaú-Unibanco”, b) “Bradesco conseguiu o direito 

de abater o equivalente a até R$ 25.258.766,40 de impostos em 2009 no 

Brasil”; c) “a PwC é a mesma empresa que faz a auditoria dos resultados 

financeiros da Petrobras”. 

                                                 

211 Hareetz, Tel Aviv (Israel), 23h. <http://www.themarker.com/news/1.2478249> Matéria: Manobras tributárias 

são reveladas: ShariArison [a mulher mais rica de Israel] registrou a companhia de água em Luxemburgo. 
212 Folha de S.Paulo, São Paulo (Brasil), 18h. <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1543572-itau-e-

bradesco-economizam-r-200-mi-em-impostos-com-operacoes-em-luxemburgo.shtml>. 
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ROMÊNIA213: 

“TigerGlobal possui duas empresas na Romênia, a Ejobs e a Neogen, que 

operam os principais sites de ofertas de emprego [...] Em 2008, a PwC 

aconselhou que o grupo de investimento constituísse filiais em Luxemburgo 

com o objetivo de reduzir significativamente os impostos que recolhia”; b) “a 

PwC foi consultora em 2010 de empresa controladora da Orascom, 

preparando declarações de impostos para a criação de subsidiárias em 

Luxemburgo [...] a Orascom pertence ao bilionário egípcio Naguib Sawiris 

que, de acordo com a Forbes, possui a fortuna estimada em 1,5 bilhão de 

euros”. 

 

O que se quer aqui não é substituir a cidadania nacional pelo cosmopolitismo. A 

especialista no conceito de “sociedade civil global”, Mary Kaldor argumenta, fala a respeito 

dessa relação em seu livro Global Civil Society: An Answer to War: 

 

O papel da sociedade civil global em um sistema de governança global não é 

um substituto para a democracia a nível nacional, mas sim deve ser visto como 

um suplemento em uma época em que a democracia clássica é enfraquecida 

no contexto da globalização. (KALDOR, pos. 310 a 312, tradução livre). 

 

No Brasil, Octavio Ianni falou com originalidade no mesmo conceito, “sociedade civil 

global”214, mas é nos trabalhos de Kaldor, professora da disciplina de Governança Global na 

Escola de Economia de Londres, que a expressão ganhou novo fôlego. Seu esclarecimento traz 

à tona as dificuldades de a política se globalizar. A obra da britânica repisa a possibilidade de 

uma legislatura multilateral definir um estado de paz, o que substituiria a predisposição dos 

países em guerrear215: 

 

[...] a sociedade civil global tem de ser entendida no contexto de um 

enquadramento emergente de governança global, que inclui organizações 

internacionais, bem como Estados, os quais seriam convertidos de uma 

condição de serem estados que promovem a guerra unilateralmente para 

estados que legislam multilateralmente. 

 

É curioso que, ao recorrer à história, percebermos que enquanto as cidades 

predominavam como referência geográfica, não havia divisão entre “notícia nacional” e 

“notícia internacional”. Quem trata desse argumento é Terhi Rantanen no artigo “The 

Cosmopolitanization of News”. De alguma maneira, o “cosmopolitismo” decaiu como 

                                                 

213 Rise Project, Bucareste (Romênia), 6/11/2014. <http://www.riseproject.ro/articol/documente-confidentiale-

filiera-romaneasca-din-dosarul-luxemburg/>. 
214 IANNI, Octavio. A Sociedade Global. Sexta Edição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. Ver 

especialmente as páginas 38 e 107. 
215 Pode-se dizer que o pensamento de Kaldor inverte a máxima do teórico da guerra alemão Carl von Clausewitz 

de que “a guerra é a continuação da política por outros meios”. 
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tendência à medida que se consolidavam os Estados nacionais e se disseminavam tecnologias 

da informação, como a imprensa escrita e o telégrafo (RANTANEN, 2007). 

Hipocidadania ou hipercidadania? No artigo “Poder comunicativo, ecossistemas digitais 

e cidadania digital”, Javier Bustamante rejeita a dicotomia entre cultura humanística e técnica. 

Enquanto os meios de comunicação de massa perpetuavam a dimensão assimétrica da 

comunicação, as TICs abrem a possibilidade para duas possíveis atitudes, no entender desse 

professor titular de Ética e Sociologia na Universidade Complutense de Madri. 

Na “hipocidadania”, observa Bustamante, a balança entre cidadãos e instituições pende 

para estas últimas. Já a “hipercidadania” ou cidadania digital se caracteriza pela expansão dos 

direitos humanos para uma quarta geração [uma referência direta a Norberto Bobbio em seu A 

era dos Direitos], a exemplo do acesso universal à informática e da possibilidade de usufruir 

softwares e conhecimento livremente (BUSTAMANTE, 2010, p. 17). 

Diante dos riscos do fundamentalismo e do populismo, Néstor Canclini, por sua vez, 

observa de modo crítico aqueles que festejam a ideia de sociedade civil sem estabelecer as 

condições para a participação democrática. Isso porque, sem tais condições, ela se torna objeto 

de uma mediatização autoritária. Ao publicar o livro Consumidores e cidadãos, Canclini (1997, 

p. 62) compartilhou a sua curiosidade de querer saber como as “comunidades internacionais de 

consumidores [...] dão sentido de pertencimento quando se diluem as lealdades nacionais”. 

 

As sociedades civis aparecem cada vez menos como comunidades nacionais, 

entendidas como unidades territoriais, linguísticas e políticas; manifestam-se 

principalmente como comunidades hermenêuticas de consumidores, ou 

melhor, como conjuntos de pessoas que compartilham gosto e pactos de leitura 

em relação a certos bens (gastronômicos, desportivos, musicais), os quais lhes 

fornecem identidades comuns. (CANCLINI, 1997, p. 261). 

 

Ainda para o autor, repensar a cidadania passa pela reestruturação de cenários políticos 

e culturais em que haja a possibilidade de negociar identidades e de debater conceitos em torno 

de tais situações de pertencimento. E é fundamental que sejam espaços de discussão pública 

que coloquem em crise a própria possibilidade de estabelecer esse debate. Ao final da obra, ele 

convocava seus leitores para a construção de um multiculturalismo democrático, em que se 

possa “repensar o real e o possível, distinguir entre a globalização e a modernização seletiva” 

(CANCLINI, 1997, p. 265) e evitar que a cultura se dilua no mercado e na política. Em tom de 

ironia, faz remissão a uma passagem do romancista argentino Ricardo Piglia, ao dizer que os 

políticos eram os novos filósofos porque são eles que “determinam o que deve ser entendido 

como real”. 
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Ao reconhecer as assimetrias do processo de globalização, Canclini pensa que o 

primeiro passo para estabelecer uma teoria das identidades e da cidadania “deve levar em conta 

os modos diversos com que estas se recompõem nos desiguais circuitos de produção, 

comunicação e apropriação da cultura” (1997, p. 149). Para Elizabeth Saad Corrêa, professora 

titular do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP, a esfera comunicacional 

emergente com as tecnologias digitais não deve ser chamada apenas de pública. Pesquisadora 

das áreas de Comunicação Digital e Jornalismo Digital, Saad também questiona se “as relações 

e interações que ocorrem no ciberespaço representam efetivamente o conceito de público” 

(SAAD CORRÊA, 2014, p. 233)216. Ela prefere apontar para questões emergentes: 

 

a) a ruptura da tradicional delimitação entre as esferas pública e privada; 

b) a participação como novo indicador vinculado ao grau de contribuição que 

cada participante oferece às suas redes sociais; 

c) o caráter mutante e permeável dos ambientes e sistemas de redes sociais. 

(SAAD CORRÊA, 2014, p. 224-226). 

 

“Por detrás do desafio do global e do complexo, esconde-se um outro desafio: o da 

expansão descontrolada do saber” (MORIN, 2003, p. 16). Em A cabeça bem-feita, Edgar Morin 

propõe uma reforma do pensamento. Logo no primeiro capítulo ele afirma que “o desafio da 

globalidade é também um desafio de complexidade” (MORIN, 2002, p. 14). O conhecimento 

deveria então combinar componentes de diversas disciplinas a ponto de se indistinguirem. Não 

haveria como separar os saberes econômico, político, sociológico, psicológico, afetivo e mesmo 

mitológico. Seriam interdependentes, interativos. Mais, seriam inter-retroativos. 

Quanto às relações entre jornalismo e cidadania, elas importam na medida em que um 

“jornalismo global” presume a assunção de uma “cidadania global”. Norberto Bobbio (1992) é 

um dos pensadores que vai buscar na Cosmópolis kantiana e na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem ilustrações da “evolução” dos direitos de um sentido apenas individual para 

os direitos políticos e, depois, aos sociais. Uma quarta fase seria pensar o planeta como uma 

potencial cidade de todos. De certa maneira, Bobbio já sugeria, em Era dos Direitos, essa 

discussão que a pesquisa procura aprofundar, embora seu enfoque fosse jurídico. 

Se a cidadania diz respeito à participação política, o jornalismo se apresenta como um 

campo em que se manifestam e silenciam lutas sociais travadas dentro do sistema capitalista 

                                                 

216 Saad Corrêa recupera uma crítica que foi feita por Bernard Miège, também relativa à qualificação de “público” 

ao ciberespaço. O problema em fazer tal juízo se deve à desigualdade dos fluxos de informação que circulam nas 

redes, por diferentes razões, “sejam do trabalho, das atividades profissionais, da vida privada ou da própria esfera 

pública” (MIÈGE, 2007, p. 71). 
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desde a modernidade. A articulação entre um e outro se dá ora em aproximações, ora em 

tensionamentos, quando há luta por direitos sociais, ao exemplo das quebras de monopólios 

(EUA, século XIX) e as manifestações brasileiras em 2013, iniciadas com a luta pelo Passe 

Livre. Dentro desse contexto, para Sylvia Moretzsohn (2007, p. 251), “o jornalismo vive em 

permanente tensão entre seu compromisso de esclarecimento, que exige uma desnaturalização 

dos fatos, e a tendência à naturalização”. 

A “naturalização”, conforme Moretzsohn, está ligada às rotinas de produção e às 

expectativas de público. Até mesmo a característica comercial das empresas de comunicação 

não retira o papel do jornalismo na construção da cidadania, ainda que os interesses se tornem 

mais promíscuos em tempos de conglomerados. Para Victor Gentilli (2005, p. 145-146), um 

jornal pode se manter uma instituição social mesmo que seja privado, porque ele serve de 

“combustível para o aprofundamento democrático e a melhoria na própria qualidade do serviço 

que está sendo oferecido”. Mediante a promoção do direito à informação, o jornalismo poderia 

“construir a cidadania”, uma vez que, ao assegurar esse direito, ele permite acesso a outras 

prerrogativas sociais. 

Quanto ao referencial teórico da pesquisa deste doutoramento, há uma associação entre 

os conceitos de objetividade jornalística, ética e jornalismo global. Como observado 

anteriormente, discussões de ordem epistemológica e deontológica antecipam a compreensão 

do tema estudado. É importante reforçar o quanto da teoria do jornalismo se deu diante de 

reflexões dentro de bordas das fronteiras nacionais, e não “com” elas. Ward é um dos 

comentadores desse indicador, subjacente em diversos críticos da Comunicação. Há, no 

entanto, uma consciência de que vínculos nacionais e linguísticos são fatores de identidade e 

proximidade e de que não serão substituídos por um jornalismo global, mas sim passarão a 

coabitar os mesmos espaços de mídia. 

Complementarmente, interessa-nos identificar como jornalistas com alguma inserção 

nos debates globais se mostram conscientes ou não de estarem construindo uma forma de 

jornalismo além do binômio nacional/internacional. 

 

Sintomático, no entanto, que toda a bibliografia teórica e específica sobre o 

conceito de cidadania não faça referência ao direito à informação. Trata-se, é 

verdade, de um direito secundário, no sentido que é um direito necessário para 

a realização de outros direitos, um direito “meio”, não um direito “fim”. 

Igualmente sintomático também, por outro lado, seu oposto: a bibliografia que 

trata das questões do direito à informação ou mesmo da liberdade de imprensa 

não se apoia em obras que contextualizam a discussão no debate em torno do 

conceito de cidadania. (GENTILLI, 2005, p. 126). 
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A importância do direito à informação ganhou um estatuto diferente nos anos 1970, 

diante do debate dos fluxos globais de informação. Infelizmente, não iremos avançar nesse 

debate, mas um quadro resumido do artigo de Nordenstreng indica alguns passos para recuperar 

as informações daquela época: 

 

Tabela 4 – Histórico dos fluxos globais de comunicação. 

Material compilado a partir de NORDENSTRENG, 2010. 

 

Primeira fase: 

1970-76: 

Descolonização 

ofensiva 

 

• Ideia de que o imperialismo se dá pelas informações; 

• Conceito de Nova Ordem Internacional da Informação; 

• Conceito de direito à comunicação; 

• Preparação de declaração da Unesco sobre o uso dos meios de 

comunicação de massa para a paz etc. 

• Investigação como canais de televisão – uma rua de mão única. 

Segunda Fase 

1976-1978: 

Contra-ataque 

ocidental 

 

• Fundação do World Press Freedom Committee (Comitê Mundial da 

Liberdade de Imprensa); 

• Atraso da Declaração de Comunicação de massa na Conferência Geral da 

Unesco em Nairóbi; 

• Proposta do Plano Marshall das Telecomunicações [Marshall Plan of 

Telecommunication]; 

• Criação de Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da 

Comunicação, sob a presidência de Sean MacBride; 

• Livros acadêmicos e profissionais. 

Terceira Fase 

1978-1980: 

Trégua – 

progresso por 

meio de 

compromisso 

 

• Adoção da Declaração de Comunicação de Massa [Mass Media 

Declaration]; 

• A Comissão MacBride e o seu Relatório; 

• Criação do Programa Internacional para o Desenvolvimento da 

Comunicação [Programme for the Development of Communication]; 

• Criação da Comissão da ONU sobre Informação; 

• Consenso sobre a NOMIC (Nova Ordem Mundial da Informação e da 

Comunicação; sigla em inglês: NWICO); 

 • Organizações jornalísticas como Consultative Club; 

• Livros acadêmicos e profissionais. 

Estágio 

Quatro 1981-

1990: Ofensiva 

empresarial 

 

• Conferências Vozes da Liberdade em Talloires [Voices of Freedom]; 

• Afastamento dos EUA e do Reino Unido da Unesco; 

• Remoção de Diretor-Geral da Unesco M'Bow; 

• Congelamento de legado MacBride na Unesco; 

• Rodada ONU-Unesco na NOMIC; 

• Posição da NOMIC é incomparável à dos Países Não Alinhados (NAM) 

e às organizações de jornalistas; 

• Apoio acadêmico e profissional em livros. 

Estágio Cinco 

1991-2010: 

Globalização 

 

• Mesas redondas MacBride (Harare, Istambul...); 

• Conferências regionais da Unesco (Windhoek ...); 

• Comissão da ONU sobre Cultura e Desenvolvimento; 

• Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) mobiliza uma 

nova onda de discussão; 

• Apoio acadêmico e profissional em livros. 
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Tal como dissemos acima, ao passo que a globalização econômica é uma realidade que 

se dá desde a época das Navegações (ou iríamos mais longe e alcançaríamos a Roda da Seda? 

Marco Polo?), nós ainda estamos longe da globalização política. E mesmo a globalização 

econômica se dá em termos dos capitais e das mercadorias, pois o consumo e a força de trabalho 

permanecem aferrados a seus territórios: 

 

[...] as estratégias autônomas do capital visam minimizar a autonomia dos 

Estados-Nação. Seus objetivos são atingidos por três movimentos de fusão: 

do capital com o direito; do capital com o Estado; e da racionalidade 

econômica com a identidade pessoal [...]. As estratégias principais são as 

seguintes: controle do espaço transnacional; controle da inovação por meio da 

ciência e da tecnologia; incentivo à especialização e à terceirização para 

minimizar os custos globais; editar o direito transnacional e submeter as 

coletividades a suas decisões estratégicas. (DUPAS, 2005, p. 158). 

 

A fim de entrar numa discussão sobre opinião pública, e ainda apenas tangenciando o 

tema, observo o fato de que Bernhard Peters indica uma leitura possível das novas esferas 

públicas. Ele provoca seus leitores questionando, em tom de ironia: “E quanto à afirmação de 

que a cultura pública é ainda em grande parte da cultura nacional?”. E então faz distinções da 

cultura pública em “interpretações gerais”, “interpretações coletivas”, “deliberação”. 

Antes de entrar numa discussão mais “histórica” da opinião pública, uma passagem de 

nosso contemporâneo Peters para nos fazer pensar como uma “deliberação” pode ser 

considerada na arena pública: 

 

[...] a orientação para o consenso em debates, e os graus de consenso depois 

de alguns debates, podem não ser as variáveis mais úteis. Em vez disso, 

devemos procurar formas ou graus de civilidade, a complexidade dos 

argumentos, a abertura de antecipação ou de crítica ou dúvida (mesmo que 

apenas implícito, sem referência explícita a posições opostas). E devemos 

olhar para as mudanças na cultura pública que podem ser relacionadas com a 

difusão de certos argumentos por meio de deliberação pública, bem como a 

perda de credibilidade de outros argumentos através da argumentação crítica 

e contraargumentação, e não em algum consenso reconhecido. 

(PETERS,1997, pos. 1.274 a 1.278). 

 

 

1.2 ASCENSÃO E FRACTALIZAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

Historicamente, os estudos sobre a opinião pública têm se apresentado sob a forma de 

reflexões acerca da mediatização, de esquematizações das funções de agenda setting e de 
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análises de recepção (SENA, 2007, p. 289). As crescentes contradições do capitalismo, o 

apagamento das fronteiras do público e do privado e a transformação das sociedades de massa 

em sociedades midiáticas são motivos para essas abordagens. 

Acredita-se que em muitos aspectos o conhecimento histórico da opinião pública é 

limitado (SPEIER, 1950, p. 377). Entre as concepções mais conhecidas de opinião pública estão 

as que foram construídas por Jürgen Habermas (1929-) e Walter Lippmann (1889-1974), 

autores que pertencem a tradições teóricas diferentes – o primeiro da Europa continental e 

integrante da segunda geração da Escola de Frankfurt, e o segundo, norte-americano, teve sua 

vida de pesquisa dividida com ações junto a departamentos de Estado, inclusive em períodos 

de guerra. 

Quando Hans Speier assinalou a falta de conhecimento da opinião pública, é porque, 

primeiro, a sua história foi escrita em referência aos canais de comunicação – como o mercado 

público na Grécia Antiga, o teatro na Roma Imperial, os sermões, baladas e viagens na Idade 

Média. Há um segundo argumento para sustentar o diagnóstico feito nos anos 1950: os estudos 

em Comunicação sabem mais sobre a história da alfabetização, da imprensa e da censura do 

que da emergência de instituições sociais e da imprensa que serviram de ferramentas para a 

ascensão política da opinião pública (SPEIER, 1950, p. 379-380). 

Para historicizar a opinião pública, Hans Speier recupera o pensamento de autores 

clássicos como Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Jean 

D'Alembert. E faz também referência a períodos históricos como Antigo Regime, Reforma, 

Revolução Francesa, Modernidade, Primeira Guerra Mundial, Congresso de Viena, detendo-se 

no momento em que Habermas encontra na modernidade a formação de uma esfera pública 

peculiar, na qual salas de café e outros pontos de encontro se tornam espaços privilegiados para 

a consolidação de um espaço de discussão de questões políticas. 

Quanto ao uso dos termos, seguem-se algumas observações com aplicações do conceito. 

Ferdinand Tönnies fazia três distinções – opinião publicada, opinião pública e opinião do 

público. A primeira (Öffentliche Meinung) é a opinião publicamente expressa; a segunda (Eine 

Öffe) é quando uma opinião publicada se torna a opinião de muitos, da maioria de um círculo. 

Já a terceira modalidade (Öffentliche Meinung) remete a um conceito teórico puro e explica 

como “uma forma comum de pensamento [...] uma racionalidade e conhecimento, em vez de 

crenças e autoridade” (TÖNNIES, 2006, p.57-58). Habermas, ao tratar da opinião pública, usa 

o termo Öffentlichkeit para designar a esfera pública. 

Se o tema da opinião pública ainda não tem uma pesquisa histórica como outros 

conceitos comunicacionais e, não raro, é erroneamente atrelado a pesquisas de intenção de voto 
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e hábitos de consumo, algumas associações ao conceito prejudicam seu entendimento. Por essa 

preocupação, em 1937, o psicólogo social Floyd Allport (1890-1978) organizou uma série de 

falácias comuns ao se falar de opinião pública (OP). Para ele, tanto no jornalismo como em 

manuais de Ciência Política e Ciências Sociais havia uma necessidade de um novo exame em 

seu emprego. 

 

Tabela 5 – Quadro ilustrativo de falácias relacionadas à opinião pública. 

Referência: Floyd Allport (1937). 

 

Falácia Exemplo ou comentário 

A personificação da OP “A OP apoiou a escravidão em 1830; mas em 

1930, ela se opôs a tal sistema”. 

A personificação do público 

 

Em vez de considerar o processo comunicativo, a 

OP está no público que a detém. 

A falácia grupal do público Falácia da parte pelo todo; “público votou 

adjetivo/advérbio – bem, com raiva”. 

A falácia da inclusão parcial do 

uso do termo “público” 

Abstração de um interesse específico – inclusão 

parcial; quando um indivíduo participa de dois 

públicos. 

A ficção de uma entidade 

ideacional 

 

OP relaciona-se a uma essência que, tal qual a 

visão platônica, é distribuída nas mentes que a 

aprovam. 

A teoria “emergente” ou do 

grupo-produto 

Relacionada aos resultados; OP como produto que 

se diferencia da média ou do consenso de visões. 

A teoria eulogística 

 

A percepção de que mais que uma opinião 

derivada de uma discussão em público é de 

qualidade superior. 

A falácia “jornalística” A confusão de OP com a apresentação pública da 

opinião. 

 

Ainda no campo da psicologia social, Walter Lippmann publicaria a obra Public Opinion 

em 1922, firmando-se como um dos responsáveis por estabelecer o conceito. Uma de suas 

premissas era a de que não há uma relação direta entre o “mundo lá fora” e “as imagens dentro 

de nossas cabeças”. No campo político, Lippmann trouxe contribuições para entender as 

relações entre os poderes legislativo e executivo e, no campo educacional, forçou educadores 

do jornalismo a refletir sobre bases epistemológicas do jornalismo (PETERSEN, 2003). Porém, 

ao tomar a psicologia social como campo para análise da OP, o autor receberia críticas de nomes 

como James Carey por despolitizar o conceito e, mesmo, de Michael Schudson (2008), 

sociólogo que fez um revisionismo das críticas a Lippmann. 
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1.2.1. Lippmann: pseudoambientes, estereótipos e democracia 

 

 

“Na minha interpretação, a importância de Lippmann está mais nas questões em que 

levantou do que nas respostas que levou a cabo” (PETERSEN, 2003, tradução livre). A 

polêmica sempre rondou o nome de Lippmann, pois além de ser um homem de pesquisas, era 

próximo de decisões políticas de impacto internacional num país que se tornaria, nas décadas 

seguintes às guerras mundiais, a superpotência do capitalismo217. Foi Lippmann, inclusive, 

quem cunhou a expressão “Guerra Fria”. 

Para Petersen, entre os problemas relacionados à obra lippmanniana está o de não 

considerar a própria sujeição dos especialistas à OP e o de carregar consigo seus preconceitos 

e estereótipos. Nos livros de relações públicas, por exemplo, Lippmann tende a ser tratado como 

o cientista político que incentivou a manipulação dos meios de comunicação de massa; Bernays 

classificou-o como uma “figura maquiavélica” (GARCÍA, 2010). Entre “as questões que 

levantou”, contudo, ele apresentou conceitos como estereótipo, pseudoambiente, “insiders” e 

“outsiders”, tendo feito ainda a distinção entre verdade e notícia. Lippmann promoveu debates 

que permanecem atuais, como: a diferença profissional entre jornalistas e assessores de 

imprensa218; as limitações da democracia representativa; e o poder do lobby no processo 

político decisório; dentre outros. 

Lippmann emprega o termo pseudoambiente para se referir à imagem mental de um 

evento que uma pessoa não vivenciou. Trata desse aspecto de ficcionalização sem associá-lo à 

mentira, uma vez que a representação do ambiente seria, em menor ou maior medida, algo feito 

pelo próprio ser humano (LIPPMANN, 2008, p. 30). E observa o perfil do analista da OP como 

o de alguém que “precisa começar reconhecendo a relação triangular entre a cena da ação, a 

imagem humana daquela cena e a resposta humana àquela imagem atuando sobre a cena da 

ação” (LIPPMANN, 2008, p. 27). 

A restrição aos pseudoambientes residiria na dificuldade em se ter acesso aos fatos, 

presentes em limitações como: censuras artificiais; limitações do contato pessoal; falta de tempo 

para prestar atenção nos assuntos públicos; distorção resultante da necessidade de comprimir 

                                                 

217 Quando editor da The New Republic, aproxima-se de Woodrow Wilson, de quem se tornaria conselheiro. No 

futuro, trabalharia no CPI (Committe on Public Information), responsável por monitorar a imprensa estrangeira e 

por encontrar informações que pudessem baixar o moral norte-americano. Outro órgão para o qual colaborou foi 

a Inter-Allied Propaganda (GARCÍA, 2010). 
218 Aos interessados no contexto brasileiro dessa discussão profissional, recomendo a leitura do artigo: BUCCI, 

Eugênio. Assessor de imprensa é jornalista? O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A2, 9 set. 2010. 
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eventos em mensagens breves; dificuldade de expressar um mundo complexo em poucas 

palavras; e temor de enfrentar os fatos que ameaçam a rotina estabelecida. 

O estereótipo (um conceito reducionista acerca de um conceito, ideia ou realidade) teria 

uma condição social dupla. Por um lado, ele indica uma compreensão parcial de um fenômeno; 

por outro, é uma fortaleza de tradição, uma defesa para os seres humanos continuarem a se 

sentir seguros da posição que ocupam. Os estereótipos estão presentes desde o início da 

humanidade. Pensemos nas Cruzadas, por exemplo, em que, segundo a Europa cristã, os mouros 

eram todos maus. Ou em imagens da sociedade norte-americana em que o bem emanava de 

Roosevelt e o mal era originário de Trotsky e de Lênin. 

Em The Phantom Public (1925), Lippmann define o público como mero “fantasma” ou 

uma abstração. A diferença entre “insiders” e “outsiders” é feita para diferenciar partes do 

público que possuem acesso direto ao conhecimento e aqueles que não possuem. Ou seja, para 

cada assunto público, há atores e espectadores. Lippmann foi um autor de inspiração positivista 

que lançou bases para novas abordagens metodológicas e empíricas. A influência recaiu em 

nomes como Bernays (a OP é vista como um agregado resultante de opiniões individuais) e 

Allport (autor de trabalho sobre grupo de falácias relativas à OP). 

Um dos estudos empíricos de Lippmann serviu para provar a oposição dos meios norte-

americanos ao regime soviético. Em Test of the News – An Examination of the News Reports in 

the NYT on Aspects of the Russian Revolution of Special Importance to Americans. March, 1917 

– March, 1920, ele esquadrinhou peças jornalísticas que anunciavam o colapso do regime 

bolchevique, o que só foi ocorrer em 1991. Concluiu, portanto, que as notícias sobre a Rússia 

eram um caso em que os homens viam aquilo que gostariam de ter visto, em vez de verem o 

que ocorria. 

Se, por um lado, Lippmann relacionou jornalismo e democracia, por outro, ele aparece 

como o autor que, pela primeira vez, indicou as falhas da democracia. Depois de um flerte com 

o socialismo, foi influenciado pelo ceticismo de nomes como George Santayana e pelo 

“socialismo fabiano”. Segundo García, críticos de Lippmann indicam seu aspecto conservador 

devido ao fato de que seus ideais democráticos possuem miradas cínicas e utilitárias, numa 

espécie de “despotismo iluminista”. 

Um exemplo do lado cínico de Lippmann se apresenta no desmantelamento de ideias 

como a de que os meios de comunicação de massa capacitam a sociedade para o julgamento de 

assuntos públicos, ao indicarem a verdade dos fatos; sendo que ele diferenciava notícia de 

verdade. Entre os fatores que prejudicam os meios de comunicação de massa a educarem seus 

públicos, Lippmann considera: a falta de acesso direto à realidade; a existência de censura 
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política e militar; o alto custo de se fazer jornalismo; a falta de conhecimento dos jornalistas; e 

as inclinações ideológicas e socioculturais dos editores. 

Quando se recupera o nome de Lippmann na escola norte-americana, é comum 

relacioná-lo a um suposto debate entre ele e John Dewey. Na visão do sociólogo Michael 

Schudson (2008, p. 10), porém, “a redescoberta ou a invenção do debate Lippmann-Dewey 

pelos anos 1986-1996 é parte de um esforço de localizar a história dentro de uma tradição crítica 

norte-americana”. A polêmica pareceu mais como uma realização de intelectuais liberais, sendo 

que, ao contrário, eles experimentavam um momento de desilusão democrática. Para rebater 

um dos argumentos acerca do suposto elitismo de Lippmann, Michal Schudson observa que 

não localizou em nenhum local de sua obra o trecho onde ele afirmaria que os eleitores são 

incompetentes. Dewey figurava nessa contenda como alguém em defesa da democracia 

participativa e do papel dos meios nesse sistema. 

 

 

1.2.2 Habermas – esfera pública e a crítica a seu modelo 

 

 

Em seu A mudança estrutural da esfera pública, Habermas (1991, p. 27) vai ao encontro 

do período do Iluminismo e defende o argumento de que houve a formação de uma esfera 

pública cuja confrontação política foi peculiar e sem precedente histórico, na qual as pessoas 

fizeram o uso público de sua razão (Öffentliches Räsonnement). Habermas considera que a 

erosão da esfera pública clássica começa após 1870, quando o capitalismo competitivo liberal 

dá lugar para o capitalismo organizado de cartéis e trustes. 

Junto ao espaço discursivo, espaços físicos serviram de cenografia para a criação da 

esfera pública. Na Inglaterra, a coffeehouse reuniu um estrato social amplo da classe média, 

incluindo artesãos e comerciantes. Ela deu acesso a círculos relevantes menos formais que os 

do Parlamento e da Corte, os quais são ligados ao universo do Estado. Baseado em D’Alembert, 

Habermas comenta que o equivalente francês daquele modelo britânico era o salon. Igualmente, 

a opinião se emancipava das fronteiras fixadas pela dependência econômica. Na Alemanha, 

houve elementos similares nas sociedades da mesa (Tischgessellschaften) e nas velhas 

sociedades literárias (Sprachgesellschaften) do século XVII. 

A esfera pública (Öffentlichkeit) formava uma linha divisória entre o Estado e a 

sociedade. Segundo as categorias de Habermas, o domínio privado inclui a sociedade civil e o 
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espaço conjugal familiar (espaço também dos intelectuais burgueses); enquanto a esfera da 

autoridade pública inclui o Estado (“reino da polícia”) e a corte. No interregno, ficava a esfera 

pública. Ela se comunicava com o domínio político, com o mundo das letras (clubes, imprensa) 

e com mercado dos produtos culturais. A esfera pública e a OP são tão profundamente 

interconectadas que Habermas define a primeira como um domínio da vida social em que a OP 

pode ser formada. 

A característica intermediária da esfera pública ganha a atenção de Habermas e não fica 

apenas como uma construção de ordem de instituições, pois, ainda antes delas, a “subjetividade 

originária na esfera íntima da família conjugal criou, por assim dizer, seu próprio público” 

(HABERMAS, 1991, p. 29). Interesses psicológicos guiaram uma discussão crítica derivada da 

disseminação de produtos da cultura que se tornaram publicamente acessíveis, como a sala de 

leitura, o teatro, os museus e os concertos. 

O caráter próprio da Öffentlichkeit está nas características de que, primeiro, a autoridade 

se dava pela força do melhor argumento. Segundo, a discussão pressupunha uma 

problematização de assuntos até então não questionados, pois eram de monopólio de homens 

do Estado e da Igreja ou, pelo menos, de categorias sociais específicas. Por fim, o mesmo 

processo que converteu a cultura num produto é o que permitiu estabelecer o público como um 

princípio inclusivo (HABERMAS, 1991, p. 36-37). 

A esfera pública estudada por Habermas, a dos séculos XVIII e XIX, era crucialmente 

dependente da mídia impressa. Seguiu-se o estabelecimento de uma sociedade da informação, 

desde o advento de mídias alocutivas (rádio e televisão) e, depois, de mídias de consulta, 

conversação e registro (VERSTRAETEN, 1996, p. 353-356). Nessa nova sociedade, mais que 

uma explosão do número de produtores de informação e de bases de dados, houve também o 

fenômeno da informação personalizada. Entre os críticos da Öffentlichkeit, Peter Glotz e 

Wolfgang Jäger acreditam que a teoria habermasiana não se conforma mais à realidade, sendo 

incapaz de fazer jus à forma contemporânea das democracias de massas (HOHENDAHL, 

SILBERMAN, 1979, p. 95). 

Num estudo crítico sobre a obra de Habermas, Verstraeten faz cinco objeções. A 

primeira, de que Habermas teria enfocado por demais o lado emancipatório da esfera pública. 

Michel Foucault, por exemplo, havia mostrado que, junto ao quesito liberal, caminhava uma 

dimensão de disciplina social. A esfera pública era um fenômeno ambivalente. A segunda, de 

que Habermas não teria se detido suficientemente no processo de fabricação da esfera pública 

por parte dos indivíduos, concentrando-se nas configurações institucionais. A terceira, de que 

Habermas teria atribuído uma neutralidade ao conceito de esfera pública, uma noção ideal-
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típica. Para os dias de hoje, em vez de se pensar na constituição de uma esfera pública 

homogênea, caberia considerar o tema da diversidade. A quarta objeção diz respeito ao modo 

como Habermas considerou as mudanças na esfera pública de modo a mostrar um estado de 

decadência. Para Verstraeten, o fenômeno da comercialização da mídia não pode conduzir a um 

entendimento de que houve um retorno a instituições feudais. E, por fim, a última objeção é a 

de que Habermas não teria se detido em analisar algo atualmente importante: a relação entre 

comunicação, racionalidade e subjetividade (VERSTRAETEN, 1996, p. 349-353). 

Ao retornar a Hohendahl e Silberman e às críticas de Glotz e Jäger, Verstraeten as 

classifica de uma maneira mais ideológica que a feita por Niklas Luhmann em sua teoria dos 

sistemas. Aqueles dois teriam uma tendência a entender a teoria da esfera pública como 

“conservadora” e “romântica”; já em Luhmann, a busca geral pela verdade dá lugar a uma 

aproximação pragmática à incerteza. O importante dessa crítica é como ela deu dimensão à 

tensão entre a discussão normativa e a explicação teórica. 

A teoria de Luhmann demonstrou ser a mais difícil de refutar do que aquelas 

apresentadas pelos adversários pós-estruturalistas de Habermas (KNODT, 1994, p. 90). O 

campo teórico de Luhmann trabalha com metodologias cujos problemas se originam de 

disciplinas científicas tão diversas quanto a biologia evolutiva, a teoria da informação e a lógica, 

aplicando-as no estudo de fenômenos culturais (sociedade, linguagem, história). No modelo de 

Luhmann, o sistema social moderno prescinde de identidade coletiva, tendo em vista que a 

integração se dá no nível dos sistemas e não por regulações normativas (HOHENDAHL; 

SILBERMAN, 1979, p. 115). 

Luhmann sugere analisar o discurso apenas como mais um dos mecanismos de 

reprodução social entre os mais diversos tipos de comunicação (KNODT, 1994, p. 95). Mas, 

para Habermas, a integração social não pode se dar mediante a integração de sistemas, e por 

isso ele defende a posição da autodeterminação humana. No artigo de Marcondes Filho (2008, 

p. 13), a discussão sobre a questão da verdade é retomada na polêmica Luhmann-Habermas, 

pois, para aquele, não havia aspiração de validade universal em sua teoria, enquanto, para este, 

verdade e poder são ligados. 

Por sua vez, Habermas criticou o objetivismo de Luhmann na teoria dos sistemas porque 

questões práticas são explicadas por regras formais de comportamento e podem ficar ausentes 

de legitimação. A crítica marxista se dá por posições como a de classificar Habermas como um 

ideólogo burguês tardio e ao encarar sua obra como se fosse incompleta para os desafios então 

contemporâneos do capitalismo, como observa Milde. Oskar Negt e Alexader Kluge, por sua 

vez, assinalaram a falta de uma esfera pública proletária, uma contraesfera pública em 
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Habermas (HOHENDAHL; SILBERMAN, 1979, p. 104). 

Em seu artigo “Toward a Non-Foundationalist Epistemology: The Habermas/Luhmann 

Controversy Revisited”, Eva Knodt (1994, p. 97) considera que a busca de Habermas por um 

conceito normativo de modernidade numa estrutura de linguagem baseada na intersubjetividade 

conduz ao paradoxo. E parte da dificuldade de sustentação da teoria do agir comunicativo 

estaria em identificar as operações do discurso com a racionalidade, em um momento histórico 

carregado pelos dilemas da pós-modernidade. 

Por outro lado, Knodt destaca a capacidade de Habermas em revisar a sua teoria e em 

assimilar as críticas. As numerosas respostas a seus críticos levaram-no a esclarecer seus 

conceitos, a refinar distinções, a responder a demandas, um périplo que o levou a incorporar 

resultados das ciências construtivistas, como a Linguística, a Psicologia Cognitiva e a do 

Desenvolvimento, a Sociologia e a Teoria dos Sistemas (KNODT, 1994, p. 82). 

A esfera pública na teoria habermasiana mais recente apresenta uma postura mais 

ambivalente em face da esfera pública burguesa, após as críticas formuladas a ele nos anos 

1970. O autor passou a fazer uma melhor formulação do problema histórico e, diante da 

cientificização da política e da opinião pública, arrisca uma hipótese – “uma sociedade 

cientificizada pode se constituir como racional e livre somente se ampliar ao ponto de que 

ciência e tecnologia sejam mediadas pela condução da vida através das mentes e de sua crítica” 

(HABERMAS apud HOHENDAHL; SILBERMAN, 1979, p. 110-11). 

Habermas responde às teorias que consideram obsoleto o propósito de uma busca 

compartilhada pela verdade, e se dedica à questão do conhecimento e interesses humanos, pois 

o problema decisivo da sociedade de capitalismo tardio estaria na mediação da política e da 

ciência. A esfera pública deixa de ser exclusivamente histórica para se derivar de um princípio 

transcendental de interesses de constituição de conhecimento. Linguagem, comunicação e 

trabalho são fundamentais para Habermas, o que renova a esfera pública como tema. 

 

 

1.2.3. Opinião pública em época de redes sociais 

 

 

Antes de apontar temas a respeito de OP em tecnologias de comunicação dos anos 2000, 

Verstraeten (1996, p. 359-361) faz uma leitura político-econômica. A sua sugestão é considerar, 

no estudo da OP, os seguintes tópicos: a importância de se pesquisar relações de propriedade e 
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estruturas econômicas; a necessidade de se analisar o mundo do trabalho dentro da mídia; e a 

análise dos processos de significação. A tecnologia impacta na cultura e na política, a exemplo 

dos processos catalisados na chamada Primavera Árabe. 

A Internet e as mídias sociais promoveram processos comunicacionais inéditos. E se 

havia conceitos de OP que mantinham uma dependência teórica da mídia impressa e, depois, 

das mídias de massa, eles passaram a coexistir em uma sociedade da informação. Marco Toledo 

Bastos (2011, p. 182) indica, a partir de Niels Finnemann (2001), o conceito de “media matrix”, 

relacionando-o à constelação de toda a mídia existente nesse momento específico. Entre os 

processos típicos dos anos 2000, há entre eles o de netclustering, uma maneira própria de fazer 

processamento, rotulagem e encaminhamento de dados comuns a uma interação simultânea e 

assincrônica. Esse processo é que permite o randomismo, pré-requisito para o estabelecimento 

de um conteúdo viral ou “top trending” (BASTOS, 2011, p. 189): 

 

[...] a propagação de opiniões em redes digitais se dá por mensagens 

fragmentariamente decodificadas por múltiplos usuários (netclusters), a quem 

sequências de conexões aglomeram um ato de comunicação no próximo, 

criando uma dinâmica onde os estágios são exteriores aos muitos processos 

de comunicação. Por essa razão, a informação não é propriamente transmitida, 

mas compartilhada dentro de um meio de dados contingentes onde cada nó é 

um portão de entrada e um gatekeeper para si e para os outros. (BASTOS, 

2011, p. 192). 

 

O netclustering é um dos processos técnicos nos quais se alavancam processos sociais 

da atualidade. Os movimentos sociais e as novas mídias deram o que falar nos anos 2010, após 

eventos como os protestos no Irã e os que ficaram conhecidos como Primavera Árabe. Para 

Koopmans (2004), a dinâmica da interação mediada entre contendores políticos pode ser 

analisada como um processo evolutivo. Cabe observar três mecanismos – rotulados pelo autor 

como “oportunidades discursivas” – a serem considerados: visibilidade (a extensão com que a 

mensagem é coberta pela mídia de massa), ressonância (a extensão com que os outros – aliados, 

oponentes, autoridades etc – reagem à mensagem) e legitimidade (o grau com que essas relações 

são apoiadas). 

Embora os estudos sobre movimentos sociais e sua cobertura tenham sido bastante 

comuns nos anos 1970, o fato é que geralmente eles enfatizavam a tendenciosidade dos meios. 

Koopmans (2004, p. 369-370) se recorda, porém, de um artigo de William Gamson e de Gadi 

Wolfsfeld no qual os autores assinalam os propósitos dos movimentos na mídia – mobilização, 

validação e alargamento do escopo. Porque, em princípio, os estudos não davam o destaque 

para o fluxo de comunicação na direção reversa, quando se tratava da influência dos meios 
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noticiosos sobre os movimentos sociais. O motivo é que o discurso midiático é uma fonte 

crucial de informação estratégica para ativistas tomarem suas decisões, servindo de input para 

a próxima rodada de interações (KOOPMANS, 2004, p. 370). 

Nas categorias detalhadas por Koopmans, a visibilidade depende do número de canais 

comunicativos nos quais a mensagem está incluída e da proeminência dessa inclusão. Nesse 

sentido, o conhecimento dos valores-notícias faz com que muitos organizadores de movimentos 

antecipem suas ações a fim de projetarem suas mensagens, um caso bem comum no 

Greenpeace, por exemplo. Mas, além da visibilidade, a carreira discursiva da mensagem 

necessita provocar reações; é a chamada ressonância. Duas razões a tornam importante: a 

primeira é que as mensagens que ressoam viajam mais longe; e a segunda é que a ressonância 

aumenta as chances de os próprios atores reproduzirem a mensagem na esfera pública 

(KOOPMANS, 2004, p. 374-375). A legitimidade seria o grau em que, na média, terceiros 

elementos da esfera pública apoiam ou rejeitam um ator e suas reivindicações. 

Pensando nos meios, a última década se atualizou em tecnologias e em uma explosão 

de pesquisas acerca dos fenômenos das tecnologias de informação. Numa dessas pesquisas, 

indica-se que, no Twitter, os canais de notícias ainda influenciam uma grande quantidade de 

seguidores a republicarem seu conteúdo para outros usuários (LEAVITT et al., 2009). Entre as 

variáveis do estudo, fazia-se uma relação entre seguidores e seguidos, para entender qual a 

influência dos indivíduos no ambiente Twitter, de modo a identificá-lo num perfil de spammer 

ou de um interlocutor. Ou, ainda, dividiam-se os usuários entre aqueles que se concentram na 

conversação e os que se concentram no conteúdo. 

Considerando o uso de redes sociais, uma das conclusões dos estudiosos é que os 

padrões de uso do Twitter destacam relações pré-existentes entre pessoas com interesses 

similares. Mas, de modo alternativo, o Twitter é um meio conveniente no qual pessoas sem 

interesses previamente compartilhados (ou mesmo sem relações existentes entre si) podem se 

reunir em torno de um assunto. Também é um espaço em que se pode descobrir outros com 

interesses similares, como afirma Lotan (2011, p. 1397). 

As relações pré-existentes permanecem na abordagem do problema da pesquisa de Wu 

et al. (2011), aplicando ao Twitter o padrão apresentado por Lasswell de “quem diz o quê a 

quem? ”. Primeiro, dentro do grupo dos usuários de elite, descobriu-se que a atenção se divide 

em padrões de afinidade (por exemplo, celebridades seguem celebridades). Segundo, eles 

encontraram suporte para o modelo chamado “two step flow of communication theory”, no qual 

há o filtro dos líderes de opinião. Terceiro, perceberam que todos os grupos se detêm de maneira 

similar nas diferentes categorias de notícia.  
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CAPÍTULO 2 – ERA UMA VEZ, NO JORNALISMO “PRÉ-

INDUSTRIAL”... 

2.1 “CULTURAS PROFISSIONAIS JORNALÍSTICAS NACIONAIS” 

 

 

A singularidade da profissão jornalística faz com que os jornalistas formem uma espécie 

de comunidade profissional internacional. Nelson Traquina (2005) dedica o seu segundo livro 

na área de Teorias do Jornalismo para traçar as características da “tribo jornalística”, que ele 

considera “uma comunidade interpretativa transnacional”. O autor se inspira em Michel 

Maffesoli e em Barbie Zelizer219 para reconhecer como os produtos jornalísticos são muito mais 

semelhantes entre si do que se pensa. Traquina qualifica essa comunidade como transnacional 

dentro do contexto de sua pesquisa sobre a cobertura da Aids em vários países, já que as 

fronteiras parecem mais permeáveis aos jornalistas do que a outros profissionais. E fala de uma 

comunidade porque são profissionais que compartilham valores, conceitos, ethos e práticas. 

O modo como o conceito de objetividade foi apropriado pelos jornalistas serve de meio 

para perscrutar essa comunidade profissional, tanto em termos transnacionais – que autores 

como Donsbach & Klett (1993) chamam de “estoques universais” –, como também em relação 

às suas diferentes culturas profissionais. O estudo indica uma diferença entre os padrões de 

jornalismo nos EUA e na Alemanha. Antes de comentarmos a questão transnacional, não se 

pode ignorar o fato de que há culturas jornalísticas nacionais cujas influências modelam padrões 

narrativos e afetam o peso de alguns valores-notícias sobre outros. Em seu livro, Kevin Grieves 

faz questão de apontar o contexto de sua obra publicada em 2012: a maior porosidade das 

fronteiras se dá em um mundo em que elas ainda moldam a nossa forma de compreender as 

sociedades (GRIEVES, 2012). 

O crescimento de um jornalismo internacional tende a diminuir modelos jornalísticos 

nacionais. No século XX, alguns países conseguiram firmar um padrão. Em meados dos anos 

1950, Danton Jobim tentou promover uma compreensão macro de modelos de imprensa e 

identificou o mundo latino e o anglo-saxão como polos em separado (A obra Espírito do 

jornalismo foi republicada em 1992). Jobim destaca que, até a Segunda Guerra Mundial, a 

principal referência dos brasileiros teria sido o jornalismo francês: “Sendo profundas nossas 

                                                 

219 Tais referências são feitas a Michel Maffesoli (Le Temps des tribus: le declin de l´individualism dans le societes 

de masse; 1988); e a Barbie Zelizer (Jornalists as Interpretative Community; Critical Studies in Mass 

Communication, Vol. 10; 1993). 
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afinidades de espírito com os franceses, procuramos um serviço francês de informações, que 

visse o mundo segundo as nossas simpatias e nossos interesses, isto é, do ponto de vista de 

Paris” (JOBIM, 1992, p. 130). Uma medida dessa familiaridade está patente no livro de Danton 

Jobim, no qual as citações em inglês são traduzidas e as em francês são mantidas no original. 

Danton Jobim reforça sua argumentação a partir de pesquisa conduzida por Jacques 

Kayser, na qual se identificam duas modalidades de notícia: uma de padrão europeu, outra de 

padrão norte-americano. A primeira era a informação que podia ou não ter comentário, enquanto 

a segunda, comumente, era notícia bruta, sem opinião. O estudo se baseou em 17 diários de 

diferentes países, observando o tratamento de certa notícia durante uma semana no mês de 

março de 1951. No Brasil, O Estado de S. Paulo foi o periódico selecionado. Kayser assinalou 

que as agências de notícias também distribuíam comentários conforme suas posições políticas. 

Jobim, ao fazer essa referência, endossava a separação de modelos jornalísticos: “informação 

exata nunca foi o forte dos jornais parisienses. Os detalhes mais importantes de um 

acontecimento são frequentemente narrados segundo a fantasia do jornalista” (JOBIM, 1992, 

p. 136). Para ilustrar esse posicionamento, Jobim qualifica o jornalista francês como um tipo 

dotado de extrema inteligência, cujo esforço se concentraria na polêmica, em fazer valer seu 

ponto de vista sobre o do adversário. Por extensão, no restante do mundo latino seria 

significativa a cobertura de fatalidades. Num atropelamento envolvendo vítimas, correria certa 

intenção de que “alguém tem de pagar por isso”. O caráter latino seria mais dado à rebeldia às 

regras e às convenções, havendo, ainda, uma associação do ofício a uma ideia de arte. 

Note-se que a questão das noções de objetividade é apontada no trabalho de Líriam 

Sponholz. Contudo, é o critério utilizado em uma pesquisa comparativa internacional que mais 

interessa a esta proposta de pesquisa, na qual os autores organizaram cinco categorias (citadas 

abaixo em tradução livre) para avaliar a percepção do termo “objetividade” a partir de 

jornalistas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha e da Itália. 

 

a) Ausência de subjetividade: um bom relato noticioso não permite que as 

crenças políticas próprias do jornalista afetem a apresentação do assunto. 

b) Representação honesta: um bom relato noticioso expressa honestamente a 

posição de cada lado de uma disputa política. 

c) Ceticismo honesto: um bom relato noticioso requer um questionamento 

equilibrado da posição de cada lado de uma disputa política. 

d) Orientação para os fatos duros: um bom relato noticioso vai além de 

declarações de lados em conflito, ela se dirige aos fatos duros de uma disputa 

política. 

e) Orientação para o juízo de valor: um bom relato noticioso torna claro qual 

lado de uma disputa política tem a melhor posição (DONSBACH; KLETT, 

1993). 
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Entre os pontos da investigação de Donsbach & Klett, mediu-se quão importante seria 

para um jornalista ser tão objetivo quanto possível e, ainda, como cada um avalia a objetividade 

de suas próprias organizações noticiosas. No levantamento comparativo, primeiro se indicam 

critérios para um “bom relato noticioso”, pedindo-se para os jornalistas escolherem as 

alternativas. Depois, pergunta-se qual deles seria o mais próximo segundo seu entendimento de 

objetividade. Para a primeira categoria são listadas cinco possíveis qualidades das notícias, cada 

qual baseada em diferentes filosofias para a análise de notícias. 

A partir da análise dos resultados de pesquisa na Itália, Alemanha, EUA e Reino Unido, 

os pesquisadores concluíram que: (a) predomina um estoque universal de crenças profissionais, 

parte dele fundamentado numa forte crença na importância da objetividade como norma; (b) 

não há uma noção unânime da objetividade, ela varia inclusive dentro de cada país; (c) há uma 

forte conexão entre o significado da objetividade e uma crença na imparcialidade. 

Em Subjective objectivity, dados também indicam que (a) quanto mais a noção do 

jornalismo for ativa e investigativa, menos importância se atribui à objetividade; (b) é maior a 

avaliação da objetividade quanto mais tradicional é o entendimento do jornalista a respeito do 

termo – como o de “evitar a subjetividade” e “representação honesta de todos os pontos de vista 

políticos”. Em todos os países, a importância da objetividade varia de acordo com o 

entendimento do termo. Norte-americanos e britânicos tendem a uma noção conservadora, eles 

enfatizam a função dos meios noticiosos como um comum portador localizado entre grupos de 

interesse e o público. Já para os jornalistas da Europa continental, a tônica é investigar as 

afirmações desses grupos de interesse e captar os fatos “verdadeiros” e “duros” da cena política. 

Reese (1990) e Deuze (2005), em conformidade aos objetivos de seus trabalhos, 

empregaram o tratamento “ideologia ocupacional do jornalismo” para comentá-la. Ademais, 

mesmo as argumentações em favor de os anos 2000 serem uma era “pós-objetiva”, sem a 

intencionalidade de o fazerem, salientam-na como uma referência entre jornalistas, porque o 

conceito responde a demandas de estabelecimento de uma categoria cognitiva de representação 

da realidade. 

 

 

2.2 O ESTATUTO DA OBJETIVIDADE NOS EUA DO SÉCULO XIX 

– MEIO NEGÓCIO, MEIO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Em 1828, 4% da população de Nova York detinha 63% das propriedades, já em 1845, 

4% da população era responsável pela posse de 80% da riqueza da cidade (SCHILLER, 1981, 
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p. 18-20). Entre 1833 e 1837, a união sindical cresceu de 26 mil para 300 mil. De 1833 a 1835, 

os artesãos de Nova York organizaram pelo menos 43 diferentes sindicatos e convocaram pelo 

menos 18 greves. Nesse cenário é que nasceu a imprensa popular nos EUA: em meio a uma 

crescente concentração da riqueza e à politização dos atores sociais. 

A imprensa popular norte-americana surgiu num cenário de crises e de contrastes 

sociopolíticos, com a ascensão de um novo público envolvido numa “luta republicana”, e veio 

para se confrontar e até mesmo para substituir a imprensa partidária, momento em que se deu a 

incorporação da norma da objetividade e se estabeleceu o formato noticioso como hegemônico. 

Esse fenômeno editorial representou um ponto de virada na história do jornalismo norte-

americano, como apresentam historiadores como Willlard Bleyer, Frank Luther Mott e Edwin 

Emery. 

A penny press (algo como uma “imprensa do centavo”) se destaca em dois momentos 

do século XIX: nos anos 1830 e, depois, a partir dos anos 1880. O autor Jorge Pedro Sousa faz 

essa separação em seu trabalho Uma breve história do jornalismo no Ocidente (2008). Na 

primeira geração, há o The New York Tribune, de Horace P. Greeley, e o The New York Herald, 

de James Gordon Bennett. Na segunda, instituem-se agências e há mudanças organizacionais. 

Os nomes de Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst são os destaques. 

Segundo Dan Schiller (1981, tradução livre, p. 34), nessa época “propriedade, poder e 

conhecimento eram controlados por interesses privados de homens corruptos e iníquos que 

estavam no Estado”. Uma publicação radical do Partido Democrata, The Locofocos, declarara 

que “as práticas de nossas cortes de lei são tão aristocráticas, arbitrárias e opressivas tal como 

elas eram nas eras negras do feudalismo”. 

A instalação do jornalismo como um negócio e da notícia como mercadoria deu-se, nos 

EUA, em meio a um cenário de ebulição política. Os conflitos e adaptações do capitalismo eram 

numerosos nesse momento. 

Os historiadores da imprensa norte-americana são consensuais sobre a importância do 

século XIX como um período de mudanças políticas e jornalísticas. Dan Schiller destaca a 

ascensão do público formado basicamente por “artesãos” (craftsmen) e mecânicos da cidade de 

Nova York. Os artesãos profissionais eram os ferreiros, os construtores, os pedreiros, os 

carpinteiros, os calafetadores, os estaleiros, os vidraceiros, os açougueiros, os tanoeiros, os 

alfaiates, os marceneiros, os padeiros, os sapateiros, os cocheiros, os tipógrafos, que fizeram de 

Nova York um centro de comércio e manufatura. Os chamados artesãos lutavam por um maior 

status político nesses anos da nova república. 
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Imperava um “republicanismo artesão”, cuja ideologia guiava-se por um “espírito 

antimonopolista” (SCHILLER, 1981, p. 27). A imprensa popular repercutia as demandas do 

movimento operário, a partir da combinação dos elementos de luta por um bem público unitário 

em conformidade aos direitos naturais individuais e a uma crítica do Estado, quando este fosse 

subserviente aos interesses privados. As bandeiras levantadas por direitos iguais, antimonopólio 

e bem público não eram apenas retóricas, elas representavam fundamentos ideológicos 

derivados da linguagem corrente e bem manejada, por meio da qual os artesãos procuravam 

confrontar e resolver seus problemas, como também expõe Schiller (1981, p. 31). O apelo à 

razão entrava na arena do discurso público de um modo regular. A imprensa popular reconhecia 

e disseminava um ideal de esclarecimento e de conhecimento direto, para o qual se fazia 

indispensável o alcance de direitos iguais. 

Contudo, a imprensa popular nos EUA também enfrentaria seus percalços. Um deles 

recebeu o nome de guerra moral, em que a imprensa de seis centavos combateu os jornais de 

um centavo, um fenômeno que pode ser lido como um conflito de classes, tanto pelos 

proprietários dos jornais como por seus respectivos públicos. No livro de David Mindich (1998) 

há um relato sobre uma surra a bengaladas dada por um diretor de um jornal de elite contra um 

concorrente popular, porque este havia “atacado sua honra”; porém, sequer considerava-se o 

concorrente como digno de ser chamado para um duelo. 

O The New York Herald (U$ 0,01), por exemplo, era acusado insistentemente pela 

concorrência de recair na indecência, na blasfêmia, na mentira e no panfletarismo. Os golpes 

principais vinham dos conterrâneos “jornais de elite”, com o aval de publicações de Boston e 

da Filadélfia, na tentativa de promover a sua desmoralização, como aponta o sociólogo da 

imprensa Michael Schudson (SCHUDSON, 1978, p. 56-57). Se por um lado a imprensa popular 

procurava se apresentar como “independente” (e se diferenciar da imprensa partidária), por 

outro lado, passa a questionar a imprensa partidária pelos excessos na cobertura de crimes, em 

que a razão dá lugar para um encadeamento emocional dos fatos – o sensacionalismo. Para 

Schudson, mais que uma disputa comercial, representava um conflito social entre uma “classe 

média” dos jornais de um centavo contra um modelo elitista. 

De modo paradoxal, a combinação entre lei e desenvolvimento econômico privado 

ocorreu justamente quando o poder político se formalizou democraticamente e a participação 

popular se legitimava. O Estado sugeria uma indiferença aos direitos naturais do homem. Ao 

passo que o jornalismo se tornava um negócio, os sistemas disciplinares evoluíam. No período 

colonial, as multidões revoltadas eram toleradas, em certa medida, por serem dirigidas contra a 
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Inglaterra; agora, reorganizava-se o sistema de policiamento. Passa a haver uma grande 

demanda por lei e ordem e qualquer infração aos processos legais era enquadrada como crime. 

A norma da objetividade foi estabelecida dentro desse contexto de lutas sociais, 

organização política e luta por direitos sociais. O crescimento econômico foi acompanhado por 

marcos regulatórios, como a Lei Cível e também a “Private Law”. Para Schiller, essa mudança 

na lei norte-americana reforçou a desigualdade do mercado, na medida em que apoiava 

crucialmente o setor estatal. A “Private Law” foi, para o autor, uma adaptação da lei 

constitucional para as necessidades das corporações. Se ela permitia uma expansão do mercado 

para novas áreas, também limitava o acesso à justiça conforme privilégios de classe. 

As demandas sociais que conduziram a uma imprensa vinculada à norma da 

objetividade passaram pela desconfiança dos trabalhadores em relação à imprensa partidária 

(por suas ligações com os aristocratas), pois esse modelo ligava-se profundamente à corrupção 

da república, a um modelo atrelado a monopólios, a bancos e ao emergente sistema partidário. 

Tais suspeitas também eram extensivas a outras esferas públicas, como a medicina, o direito e 

a religião. Os trabalhadores estavam desiludidos com a imprensa partidária por ela servir a elites 

políticas e mercantis – o chamado “público artesão” acabou tanto formando como sendo 

formado pelos periódicos populares e se mostrava ansioso pelas transformações em seus 

conteúdos. 

A política editorial da objetividade e sua migração do discurso científico do século XIX 

para as páginas dos jornais estão relacionadas à formação de um público associado à luta por 

direitos individuais e por uma universalização do conhecimento. A incorporação do conceito 

se ligou a fatores como: a) o surgimento da notícia e do repórter como gênero e função aplicados 

sistematicamente; b) a separação organizada de opiniões e notícias; c) o surgimento de um novo 

público, que dava suporte a um jornalismo de maior amplitude temática e com novas 

abordagens; d) uma época de forte crença nos fatos; e) a desvinculação de jornais dos partidos 

políticos. Em relação ao público, a luta por direitos naturais e um espírito republicano foram 

fundamentais para dar condições a esse desligamento (SCHILLER, 1981).  
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2.3 A OBJETIVIDADE NA AMÉRICA DO SUL DO SÉCULO XX 

 – MAIS NEGÓCIO QUE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

 

A figura do repórter, o gênero da notícia e o culto da objetividade surgiram na história 

da imprensa norte-americana envoltos num contexto republicano e iluminista. O fato de 

salientarmos a história dos EUA se dá apenas porque o país influenciou o modo de fazer 

jornalismo em todo o mundo220, a começar por ter transformado o jornalismo em um negócio 

de padrões industriais. 

O padrão comercial de produção de notícias, ao se espalhar pelo mundo, teve diferentes 

recepções. Entre os anos 1950 e 1970, a América do Sul experimentou uma mudança no padrão 

de fazer jornalismo porque os proprietários de periódicos e editores passaram a valorizar a 

ampliação de público e pretenderam tornar os impressos atraentes para os anunciantes. 

Interessante obra para efeitos comparativos à discussão do tópico anterior é Periodismo en 

Paraguay, de Aníbal Pozzo, um estudo sobre o jornalismo paraguaio entre as décadas de 1950 

e 1970, período de transição de um modelo de dependência dos partidos políticos para a 

dependência do mercado. Ou seja, fenômeno semelhante ao ocorrido nos EUA em duas fases 

do século XIX, a primeira nos anos 1830 e a segunda em suas duas últimas décadas. 

A substituição da imprensa partidária pela imprensa comercial surgiu na América do 

Sul a partir de um descolamento do fator empresarial em relação às lutas sociais do período. O 

processo parece ter se instalado de forma verticalizada. Se Michael Schudson alia a norma da 

objetividade nos EUA ao surgimento de um mercado democrático, Aníbal Pozzo mostra um 

outro contexto no Paraguai. Editores paraguaios passaram a exigir textos “mais objetivos” 

devido ao menor risco de eles poderem introduzir opinião e exercerem uma crítica aos poderes 

instituídos. Ao se pensar numa construção da cidadania, não se repete um cenário de descoberta 

do mundo, de lutas sociais por direitos essenciais e leis antimonopólio. 

No Brasil, fugir da objetividade também significou exercitar o direito de opinião e 

recuperar, dentro das organizações, questões como a escolha de pautas, analisa José Marques 

de Melo (1986). Grande parcela dos jornalistas associa o “culto da objetividade” ao tolhimento 

de sua criatividade. Isto é, a objetividade não passaria de um mito, de um mecanismo de controle 

empresarial dentro dos meios de comunicação. O papel político dos meios de comunicação, 

                                                 

220 CHALABY, Jean K. Journalism as an anglo-american invention. A Comparison of the Development of French 

and Anglo-American Journalism. 1830s-1920s. European Journal of Communication, vol. 11 (3), 1996. 
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muito forte na América Latina nas primeiras décadas do século XX, pareceu constrangido pela 

padronização da imprensa. Para Martín Barbero (apud Pozzo, 2007b, p. 73-74), o papel político 

e educativo das publicações se reduziu, o que permitiu que a notícia como informação fosse 

substituída pela informação como mercadoria. 

Pozzo relaciona a introdução editorial das notícias de forma sistemática a um papel 

redutor da ação pública do jornalismo paraguaio. O manual de redação serviria como um código 

interessado em desvincular o texto de qualquer ideia política. Para ilustrar seu ponto de vista, o 

pesquisador demonstra haver um jornalismo mais sensível às lutas sociais antes dos jornais 

serem vistos como empresas, em períodos como o da guerra do Chaco (1932-1935), contra a 

Bolívia, e na guerra civil, em 1947. Tratava-se de uma política conturbada por eventos militares 

desde a guerra da Tríplice Aliança (no Brasil, ela é chamada de “guerra do Paraguai”) até a 

instalação do governo ditatorial por Alfredo Stroessner, em 1954. Até meados dos anos 1950, 

ela promovia a visibilidade de ideologias, fossem elas liberais, anarquistas ou marxistas. 

As semelhanças brasileiras ao quadro paraguaio são maiores do que as existentes 

perante o sistema norte-americano. O fator “independência política” tem mais apelo aos pares 

sul-americanos que a “objetividade”, porque ser objetivo ficou historicamente associado a um 

processo de maquiagem das tensões sociais e não de revelação delas. Quer dizer que quando os 

jornais se tornaram comerciais em vez de continuarem partidários, eles passaram a operar em 

conformidade a interesses oligárquicos sob um manto de isenção política. Embora 

continuassem a fazer proselitismo político, não empregariam a retórica da propaganda. Ou pior, 

as ideologias teriam sido preteridas em benefício apenas da sociedade de mercado.  
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11.3 O ESTATUTO DA VERDADE EM FACE DA OBJETIVIDADE 

 

 

Por trás da discussão de transparência, permanece a missão de promover a verdade. 

Stephen Ward, um dos atuais argumentadores da objetividade, comenta que esse conceito nunca 

havia sido explicado explicitamente por “não ser desenvolvido para uma sala de aula de 

filosofia, mas para propósitos práticos das redações” (WARD, 2005, tradução livre, p. 22)221. 

Ele passa a defender a objetividade na primeira metade da década de 1990, quando estava em 

Londres como correspondente estrangeiro da agência de notícias Canadian Press. Depois de se 

posicionar por anos como um questionador do conceito, concluiu que, se por um lado a 

aceitação de uma “objetividade pura” torna-se imprópria para a realidade prática e acadêmica 

do jornalismo, por outro, abdicar de uma ideia de objetividade em reportagens de guerra, de 

injustiça social e de diferenças culturais tende a exacerbar os problemas do jornalismo e a abrir 

caminho para as reportagens deliberadamente parciais. 

Este capítulo não irá avançar no estudo da transparência nem do que, atualmente, vem 

sendo chamado de “ética hacker”, permanecendo na argumentação do conceito que “antecedeu” 

essa discussão “pós-objetiva”. A partir das categorias propostas pela pesquisadora Zhao Yuezhi 

(1989), o pensamento de Stephen Ward é uma “definição aberta”, isto é, seu conceito de 

objetividade está marcado por redefinições e renegociações. Zhao provoca seus leitores com 

uma afirmação: “poucos críticos da objetividade gostariam que o jornalismo abandonasse 

totalmente a objetividade”, porque “uma questão é desafiar da academia o mito da objetividade; 

outra, bem diferente, é viver numa sociedade que rompe com esse ideal” (ZHAO, tradução 

livre, grifo nosso, id., p. 3-6). 

Para Zhao Yuezhi, mais que dar à imprensa vantagens econômicas, a objetividade 

confere uma superioridade moral essencial à sua legitimidade política. Ela defende então um 

conceito “fluido, dinâmico e multifacetado”, que seja redefinido pela imprensa (ao fazer 

emergir formas de consciência jornalística e prática) e pela sociedade (ativamente e por 

intermédio de diferentes forças). A objetividade agiria como um instrumento político, um poder 

de significação social via meios de comunicação, “dotado de contradições inerentes e potenciais 

ilimitados” (ZHAO, 1989, tradução livre, p. iii). 

                                                 

221 Ward recorda um detalhe importante dentro do repertório intelectual: a ausência de uma obra referencial sobre 

objetividade, ao contrário de, por exemplo, a intensa discussão da liberdade de expressão e da imprensa livre em 

que a Areopagítica, de John Milton, e On liberty, de John Stuart Mill, são divisores de água. O mais próximo, 

nesse sentido, são os livros de Walter Lippmann, como Public Opinion (1922). 
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A objetividade representa para o jornalismo a possibilidade de mediar informações. Tal 

é o argumento presente em Sponholz (2003) e em Josenildo Guerra (1998), para quem a 

objetividade está vinculada à prática da mediação, seja pelo entendimento do público de que os 

fatos sociais são reportáveis, seja pela cobrança feita sobre a instituição jornalística quando ela 

se mostra negligente diante de seu imperativo ético. Para Sponholz (2003, p. 110-111), caso se 

considere impossível relacionar uma realidade dos fatos sociais à realidade midiática, é 

“necessário abandonar a tarefa informativa do jornalismo e assumir todas as consequências 

publicísticas e políticas que isto significa”. Reconstruir a realidade não pode ser interpretado 

como o antônimo de ser objetivo, interpreta Líriam Sponholz. 

O reconhecimento da “construção do jornalismo” não implica a rejeição da existência 

de uma realidade bruta que dê acesso direto e absoluto à verdade. Em vez de o realismo negar 

o jornalismo como construção, pretende, ao contrário, promover adequadamente essa 

construção (GAUTHIER, 2004). A noção de objetividade indica “procedimentos 

intersubjetivos de averiguação e aferição” (ABBAGNANO, 2000, p. 721), que avançam na 

medida em que as abordagens se mostram mais completas em responder problemas. Se o 

método jornalístico deve considerar a relação do repórter com uma realidade exterior ao 

observador – em outras palavras, ser objetivo –, fica a inquietação em certas mentes sobre por 

que se deve ser objetivo. 

Ir ao encontro da objetividade importa para instituições cujas ações repercutem com 

grande impacto na vida das pessoas, pelo seu compromisso com a tomada de decisões honestas. 

A instância objetiva é crucial quando se precisa verificar uma teoria científica, informar 

verdadeiramente ou apenas apresentar questões defensáveis (WARD, 2005a). Em uma 

sociedade plural e democrática, os representantes públicos devem apelar para critérios objetivos 

a fim de justificar seu exercício de poder – exemplos: corpos legislativos, agências 

governamentais e universidades. Outros profissionais detentores de habilidades em certo grau 

de objetividade são: juízes, árbitros de trabalho, trabalhadores da Cruz Vermelha, 

administradores de universidades, professores, técnicos, experts em solução de problemas, 

negociadores de paz e comunicadores públicos. 

Gilles Gauthier acredita que tanto na teoria quanto na prática o conceito da objetividade 

tem um longo futuro. Apesar de haver rejeição em determinados meios acadêmicos e 

profissionais, ela se enraíza na natureza humana e os jornalistas continuam a usá-la para avaliar 

histórias. O canadense sublinha noções epistêmicas e lógicas, como a “validade intersubjetiva” 

e a “racionalidade manifesta”. David Mindich (1998), por outro lado, filia-se ao grupo de 

autores que considera o mundo de hoje como “pós-objetivo”. Observa que, diante de uma 
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impropriedade em defender a objetividade, necessita-se que os jornalistas expliquem seus 

filtros, contem ao leitor como fazem para interpretar a realidade. Culturalista, assinala que “toda 

visão é colorida pela cultura” (Mindich, 1998, p. 143), e que o leitor deve ter a interpretação do 

jornalista partilhada. 

Uma afirmação talvez seja mais segura: a objetividade jornalística se torna ainda mais 

complexa. Tal conclusão é feita por Mark Deuze (2005) ao considerar um ambiente midiático 

crescentemente marcado pelo multiculturalismo e pela multimídia. Numa leitura mais 

relativista, ele aponta que a sensitividade multicultural dá cabo à clássica tomada dos “dois 

lados de uma história” em favor de uma leitura dos eventos mais complexa e 

multiperspectivista. 

A objetividade encoraja o respeito pela visão dos outros. Ao contrário de leituras de um 

programa forte em sociologia que acusa a objetividade como um esquecimento do Outro, ou de 

ausência de alteridade, Stephen Ward é um dos que ressaltam a objetividade como escolha ética. 

A decisão de adotar uma instância objetiva é uma das mais importantes escolhas para se fazer 

como indivíduo e sociedade; ela não se restringe a um grupo de profissionais e cientistas. As 

consequências éticas provêm da sua ligação ao pensamento, à ação e à avaliação conduzidos de 

uma maneira racional e coerente. Ou, em suas próprias palavras: 

 

A objetividade, propriamente entendida, é um estandarte contra o 

autoritarismo na crença e na prática. É uma defesa contra o obscurantismo que 

permite o mais inteligente manipular o inocente ou o vulnerável. A atitude da 

objetividade permanece um enquadramento contrário às muitas formas de 

obscurantismo em nossa cultura, propagados pela mídia. Ela se opõe ao 

irracionalismo, ao emocionalismo, ao fundamentalismo religioso, ao 

ocultismo e ao misticismo fraudulento (WARD, 2005a, p. 318, tradução livre). 

 

O termo objetividade e as noções dominantes variam de país para país e, caso a caso, 

entre pesquisadores. A complexidade do conceito se manifesta nessa diversidade de leituras e 

reforça a referencialidade desse fundamento do jornalismo. Ponto negativo, no entanto, é 

apontado por Gilles Gauthier (1993), quando recorda que tanto “defensores” como “críticos” 

da objetividade comentam-na sem propor uma definição rigorosa. 

Depois de passar pela opinião de intelectuais de diferentes trajetórias profissionais, este 

texto continua a discussão do futuro do conceito de objetividade ao se levar em consideração a 

prática de um jornalismo classificado como global, isto é, que se comunique a “cidadãos do 

mundo”, identificado o quanto menos possível a valores paroquiais. De acordo com Stephen 

Ward (2007), que baseia este pequeno subtópico, os avanços das tecnologias em comunicação, 

especialmente pela Internet, dão força ao ceticismo; porém, esse ambiente não significa uma 
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oposição à racionalidade. 

Há um trabalho em progresso que repousa no princípio de uma “ética de jornalismo 

global”. O jornalismo online começa a redefinir ideias tradicionais de equilíbrio e de apuração. 

Nesse jornalismo, há um uso múltiplo da contextualização através de hiperlinks e da hipermídia. 

Essa ética da perspectiva não necessariamente é uma expressão de um extremo relativismo (ou 

ceticismo) sobre a verdade ou a negação de todos os padrões de objetividade pragmática. 

Diante dos anos 2000 e das tecnologias da informação, crescem as tensões à beira de 

um paradoxo; elas conduzem a alterações entre o contrato entre o jornalismo e o seu público. 

Como se vê na relação entre pluralismo e globalização, cada vez mais o mundo se torna mais 

paroquial e, ao mesmo tempo, mais cosmopolita. Para Ward, a globalização traz consequências 

sobre a objetividade. Primeiro, redefine-a como “imparcialidade internacional”, o que deixa 

para trás os vestígios de paroquialismo. Segundo, mantém centralizada uma objetividade 

pragmática numa ética de jornalismo global. 

Uma mudança deve haver na reconfiguração do contrato social do jornalismo, para que, 

de seu público, esse contrato passe a uma “multissociedade”, para atender a cidadãos de muitos 

países. Ward recorre à imagem de “cidadãos do mundo”, derivada da tradição de ética 

cosmopolita do Ocidente. O autor, então, aponta três imperativos para essa ética: 

 

a) Atuar como agentes globais; 

b) Servir a cidadãos do mundo; e 

c) Promover uma compreensão não paroquial. O jornalismo deve trabalhar 

contra o etnocentrismo e o patriotismo, transpor esses ideais e padrões em uma 

nova chave internacional. (WARD, 2005b; 2008; 2010a). 

 

O problema urgente do jornalismo hoje não é a objetividade estéril, mas as forças 

econômicas e tecnológicas que encorajam um jornalismo subjetivo e irresponsável, que não faz 

nada pelo nosso futuro global como espécie. Os relatos objetivos, para ser exatos e balanceados, 

devem conter fontes relevantes internacionalmente e perspectivas multiculturais. Os jornalistas 

devem estar conscientes de como fazer enquadramentos numa perspectiva pública global, 

adequados a uma agenda internacional de notícias. 

A objetividade em jornalismo relaciona-se com a procura pela verdade, seja como valor 

ético da profissão, seja como impulso epistemológico. Para Líriam Sponholz, a objetividade 

jornalística é um “conjunto de normas e regras para a observação da realidade” que se tem por 

objetivo a “produção de uma semelhança estrutural entre realidade social e realidade midiática”. 

A questão central para a teoria do conhecimento está na “possibilidade de se conhecer a 

realidade” (SPONHOLZ, 2003, p. 111). 
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Desde a tese De relationibus novellis, defendida por Tobias Peucer na Universidade de 

Leipzig em 1690, destaca-se um princípio da atividade jornalística: a verdade. Isto é, estabelecer 

a correspondência entre fato e relato222. Quatro séculos depois, Bill Kovach e Tom Rosenstiel 

(2003) avaliam a conclusão da pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa Pew para o Comitê dos 

Jornalistas Preocupados223 e chegam a um resultado semelhante: a “verdade” é a principal 

missão do jornalismo. Porém, o entrave à objetividade se deve ao fato de que “os próprios 

jornalistas nunca tiveram uma noção clara do que querem dizer com veracidade” (Kovach; 

Rosenstiel, 2007, p. 66), resultado da característica de praticidade e reatividade, em 

contraposição ao filosófico e introspectivo. Trata-se de um comentário semelhante ao de Gilles 

Gauthier (1993), que afirma que mesmo os críticos do conceito evitam uma definição mais 

rigorosa do termo e suas implicações. Para Kovach e Rosenstiel, tratar de objetividade se tornou 

uma armadilha em que os profissionais de imprensa terminam negando a existência de recursos 

para encontrar a verdade e evitam uma defesa de suas técnicas e de seus métodos. 

A evolução do conceito de objetividade remete à discussão sobre transparência, tal como 

os autores evidenciam na terceira edição de seu Os elementos do Jornalismo (2014): 

 

Em nosso capítulo sobre verificação (capítulo 4), nós convidamos jornalistas 

para fazer uma mudança significativa rumo à transparência, argumentando 

que este conceito se aproxima mais do real significado da objetividade do que 

as confusas noções ligadas à neutralidade, as quais alguns jornalistas têm 

adotado. (KOVACH & ROSENSTIEL, tradução livre, 2014, pos. 5.014 a 

5.016)224.  

                                                 

222 Seguem as palavras de Tobias Peucer, segundo tradução publicada no Brasil pelo POSJOR da UFSC: “[pela 

busca da verdade] que é preciso averiguar se quando um fato, acontecido recentemente, é anunciado imediatamente 

em locais diversos, é confirmado pelo testemunho de muitos” (2000, p. 20). 
223 No original, em inglês: Commitee of Concerned Journalists. 
224 O texto original: “In our chapter on verification (chapter 4), we called on journalists to make a major shift 

toward transparency, arguing that this concept came closer to the real meaning of objectivity than the more 

muddled notions connected to neutrality that some journalists have used”. 
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CAPÍTULO 3 – EM TORNO DE UM CONCEITO DE 

JORNALISMO TRANSNACIONAL 

 

 

Estamos vivendo a primeira geração do jornalismo transnacional. Os seus agentes são 

pioneiros cujas ações misturam acertos e fracassos. Essa primeira geração se mostra criativa. 

Procurar assimilar tal tendência permite ajudar na formulação desse conhecimento dentro da 

comunidade acadêmica internacional que se dedica a esse campo de estudo. Ela mesma, por 

sinal, não esconde a surpresa com as possibilidades abertas por este método transnacional que, 

à medida que estabelece e sedimenta seus fundamentos, processos e produtos, amplia o alcance 

e a prática do jornalismo investigativo para diferentes países e continentes. 

Para efeito de síntese, segue um conjunto de diferenciações que indicam o que esta tese 

considera capital para definir o jornalismo transnacional. A organização abaixo foi inspirada no 

livro-texto Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans (2012), da 

jornalista-pesquisadora Sheila Coronel, que leciona na Universidade de Columbia, e que 

empregou tal esquema para apresentar a um público de jornalistas balcânicos o que não é e o 

que é jornalismo investigativo. 

 

Jornalismo transnacional NÃO É: 

– O jornalismo de corporações globais; 

– O “jornalismo internacional”; 

– “Jornalismo industrial”. 

 

Jornalismo transnacional É: 

– Um método jornalístico; 

– Jornalismo investigativo coordenado em rede; 

– “Slow journalism”; 

– “Jornalismo pós-industrial”; 

– Conceito em progresso; 

– Jornalismo colaborativo; 

– Pautas globais, histórias regionalizadas; 

– Beneficiário da filantropia e de fontes alternativas de financiamentos. 
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Ao analisar o jornalismo transnacional em seus fundamentos e processos, esta tese opina 

que ele é um método antes agonístico que hermêutico. Pela própria definição do jornalismo 

como uma forma de conhecimento cristalizada no mundo da vida, acreditamos que uma 

“primeira fase do jornalismo transnacional” precise ser menos interpretativa que combativa225. 

A imagem da luta se deve à questão das disputas e das territorialidades. É um jornalismo em 

processo de ocupação, em franco processo argumentativo. 

 

1. Jornalismo transnacional instaura a “rede” como um valor-notícia 

O trabalho do jornalismo em rede precede o jornalismo transnacional. Em verdade, sem 

o lastro teórico da rede, não seria possível aproveitar a dimensão técnica de um jornalismo em 

rede e transformar uma reportagem um fenômeno transnacional. Tal como não haveria química 

sem a concepção de átomo feita por Demócrito e Leucipo na Grécia Antiga, acreditamos que 

somente os “valores da rede” despertaram o jornalismo investigativo para uma atuação 

transnacional passível de ser reconhecida como tal. 

Pode-se, entretanto, afirmar que o jornalismo transnacional torna a própria existência de 

redes um objeto de notícia. Ou melhor, torna-as um valor-notícia para um conjunto considerável 

de suas pautas, quando denuncia corrupção, máfias e crimes ambientais. Só uma rede pode 

decifrar outra rede. Ou, sob uma ótica agonística: só uma rede desmantela outra rede. 

Nota: os valores-notícia segundo alguns teóricos do jornalismo: clareza, surpresa, 

proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal (Walter Lippmann); importância do 

indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, número de pessoas 

envolvidas, relevância quanto à evolução futura (Mauro Wolf); proximidade, atualidade, 

identificação social, intensidade, ineditismo, identificação humana (Nilson Lage). Para 

aprofundamento no tema, aconselha-se consulta ao artigo “Para pensar critérios de 

noticiabilidade”, escrito por Gislene Silva (professora do POSJOR da UFSC). 

 

2. Jornalismo transnacional é um antídoto às assimetrias da globalização 

Assim como o jornalismo “pré-industrial” e “industrial” abriram frentes para a conquista 

de direitos civis, políticos e sociais, o jornalismo transnacional, um franco representante do 

jornalismo pós-industrial, estabelece pontes para a promoção de direitos, o que legitima o 

                                                 

225 Na Teoria da Comunicação Transformática da Nova Psicanálise, proposta por MD Magno, o autor discute a 

Comunicação como processo agonístico. Recomenda-se a leitura da obra desse renovador da obra lacaniana desde 

o Brasil. No entanto, tais palavras aqui se apresentam antes por seu efeito metafórico que teórico. Mais pelo que 

narram do que pelo que expõem. 
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discurso do jornalismo como contrapoder global. Um dos fatores de sucesso do jornalismo 

transnacional está em ter desenvolvido um método que privilegia uma pauta que “segue o 

dinheiro globalmente” (ao consagrado estilo do jornalismo investigativo), mas que a 

contextualiza na “política local”. Ou seja, ela “politiza” localmente a economia global. 

 

3. O jornalismo transnacional de “primeira geração” precisa ser investigativo 

Afirmamos que, por enquanto, o jornalismo transnacional precisa se associar ao 

jornalismo investigativo. Embora tenha elementos de método próprio, o status atual do método 

não permite voos muito ousados na escala cultural, por exemplo. 

Uma das hipóteses defendidas nesta tese é que a discussão sobre jornalismo global só 

pode ser possível, num primeiro momento, se for sob as técnicas do jornalismo investigativo. 

Ou, pelo menos, o “jornalismo global de primeira geração”, para emprestar terminologia usada 

por Norberto Bobbio em sua Era dos Direitos, quando fala de direitos relacionados à cidadania. 

Ainda há um jornalismo transnacional de primeira geração, focado basicamente no 

caráter econômico (“siga o dinheiro”). Ainda haverá de se desenvolver maior capacidade de 

diálogo intercultural para que mais países e continentes consigam desenvolver o jornalismo 

transnacional tendo por fio condutor não a denúncia de malfeitos, mas a celebração da 

diversidade cultural, por exemplo. 

 

 

11.3 APONTAMENTOS GERAIS SEGUNDO OS PARÂMETROS 

CONCEITUAIS POSSÍVEIS DE JORNALISMO TRANSNACIONAL 

 

 

Tendo decantado os elementos para um conceito, este capítulo aponta, agora, seis 

vertentes culturais que situam com um pouco mais de precisão o advento do jornalismo 

transnacionais em marcos históricos. 

 

a) A dilatação do tempo e do espaço – um Big Bang de gêneros. Em tempos de 

fragmentação da informação, de dispersão da atenção, parece que há uma explosão de gêneros 

lentos. Há uma dilatação da temporalidade (leia-se perenidade) da informação, à medida que a 

reportagem ganha visibilidade junto ao público global em vez da notícia. É como se o desafio 

proposto por Edgar Morin para haver uma reforma do pensamento tivesse sido atendido. Se “o 
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desafio da globalidade é também um desafio de complexidade” (MORIN, 2002, p. 14), o 

seguinte desafio há outro maior “o da expansão descontrolada do saber” (MORIN, 2003, p. 16). 

O ecossistema comunicacional tem permitido haver uma explosão de gêneros jornalísticos 

aparentemente na contramão da associação do jornalismo ao entretenimento (long-term, o wise 

journalism, o jornalismo de ideias etc). 

 

b) A “dupla lealdade cosmopolita” do jornalismo transnacional rascunha uma 

sociedade civil global. Embora haja ativismo transnacional, a formação de uma sociedade civil 

global está longe de ser uma realidade sequer entre estudiosos. Para que Estados-nação troquem 

seu papel de mediadores de guerra e passem a legislar multilateralmente em prol da paz 

(KALDOR), a metodologia do jornalismo transnacional esboça uma prática sistemática de 

contrapoder comunicacional às assimetrias da globalização. 

 

c) O jornalismo transnacional ilustra o conceito de uma objetividade multifacetada 

e plural. No contexto de um realismo crítico, lançam-se bases para a prática sistemática (ainda 

que não diária, obviamente) de um conhecimento jornalístico de alto padrão cognitivo, uma 

“definição aberta” de objetividade marcada por redefinições e renegociações. Uma objetividade 

que encoraje o respeito pela visão dos outros. 

 

d) O jornalismo transnacional expõe a dimensão crítica de uma deontologia e 

epistemologia de um jornalismo global. A deontologia (uma nova deontologia) ganha 

impulso de pesquisa diante do jornalismo transnacional como método. Diante de tanto poder 

técnico, cria-se a necessidade de saber as responsabilidades desse jornalismo e que nos desafia 

a entender que conhecimento se está produzindo. E “se o futuro não é mais o que era”, conforme 

escreveu o poeta Paul Valéry, parece haver uma dispersão de futuros do jornalismo que toma o 

lugar do cinismo e do niilismo. 

 

e) Mais que mobilidade e customização, as séries jornalísticas transnacionais 

inscrevem a noção de escala. Incorpora-se a escala como item básico da discussão do 

jornalismo. A crescente identificação do jornalismo com mapas (geojornalismo) servirá 

também para tornar a noção de escala não como uma questão técnica de experts, mas uma 

questão tão básica como, hoje, é dominar o que é um registro do espectro de um rádio analógico, 

termo vago antes de o rádio se popularizar. Talvez o próprio modelo de negócio do jornalismo 
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comercial precise incorporar práticas correntes do “jornalismo sem fins lucrativos” para 

prosperar. 

 

f) Inscrição de práticas colaborativas no modelo de negócio do jornalismo. Durante 

o percurso de pesquisa para a elaboração desta tese, ficou patente que o jornalismo de dados 

impulsionou a colaboração entre jornalistas. Ele deu condições técnicas para parcerias. Soma-

se a esse fator a liberação de leis de acesso à informação em diversos países. Tal condição 

favoreceu que estrangeiros passassem a buscar informações de seus países no exterior. O 

jornalismo transnacional evidencia o modo como a cultura profissional assimila não só o 

jornalismo cidadão, mas a luta de ativistas da informação; esta, por sua vez, transnacional. 

Afinal, o jornalismo transnacional precisou buscar meios de firmar sua postura, em termos 

logísticos e em termos de estratégia.  
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CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 

 

 

À guisa de conclusão, podem ser retomadas as interrogações que foram expostas na 

Apresentação inicial, ainda nas primeiras páginas desta tese. Passemos, então, a isso. 

 

1. Por que o jornalismo transnacional está se tornando uma tendência? 

Os motivos que mais interessam jornalistas a adotarem o método do jornalismo 

transnacional, segundo as conclui está tese, são estes: 

 

a) A divisão de custos operacionais; 

b) A divisão dos riscos de cobertura; 

c) O aumento do impacto das publicações; 

d) A diversificação do agendamento temático nas múltiplas camadas das esferas 

públicas; 

e) A elaboração de novos enquadramentos para temas “invisíveis”. 

 

2. Como poderíamos definir o jornalismo transnacional? 

O jornalismo transnacional ainda é um conceito em aberto, em progresso. Reforçamos, 

portanto, devido ao caráter pioneiro da atividade, a sua definição básica: o jornalismo 

transnacional é aquele que estabelece uma rede de investigação colaborativa entre equipes de 

jornalistas de diferentes países em torno de um problema de relevância continental ou mundial, 

operando segundo procedimentos consagrados pelo jornalismo investigativo expandido pelas 

técnicas do Data Driven Journalism, elegendo a função social da imprensa como valor maior 

(acima do objetivo de lucro do jornalismo comercial), para o que conta com o incremento de 

organizações jornalísticas sem fins lucrativos, sem prejuízo de associações com órgãos de 

imprensa convencionais (privados). 

Se a bibliografia já destaca o caráter colaborativo e do trabalho em rede do jornalismo 

transnacional, acrescentamos que “apenas uma rede pode desmantelar outra rede”. Para nós, o 

diferencial do jornalismo transnacional está no fato de ele engajar o público combinando 

tecnologias da informação com a assunção de responsabilidades globais. Ou seja, cada 

jornalista da rede se legitima para além de seu ponto de origem na geografia; ele assume tanto 

um pertencimento à sua pólis quanto ao cosmos. Classificamos o jornalismo transnacional 
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como um jornalismo agonístico, baseado na luta por territorialidades, emissário de um processo 

argumentativo bastante robusto. 

 

3. Que conceitos existem em torno do jornalismo transnacional? 

Basicamente, consideramos que o jornalismo transnacional depende dos seguintes 

conceitos para obter uma definição básica: jornalismo investigativo, jornalismo de dados e 

jornalismo sem fins lucrativos. E, parcialmente, o jornalismo global, como possibilidade. Se o 

conceito de rede e de método são cruciais para seu entendimento, inscrevemos também a ideia 

da “dupla lealdade cosmopolita” e, em termos organizacionais, o papel dos consórcios (como 

nós da rede investigativa) e das “redações não comerciais” – RNC (como agentes básicos da 

rede). 

 

4. O jornalismo transnacional é uma evolução do jornalismo investigativo? 

Sim. Em termos institucionais, conforme lembramos há pouco, devido aos consórcios e 

às redações não comerciais (RNC). Há ainda outros fatores: 

– O incentivo à prática (e mesmo a prática) de projetos transnacionais por associações 

de jornalismo investigativo; 

– O exercício da reportagem transnacional como nova forma de expressão do trabalho 

de jornalistas investigativos experimentados, como David Kaplan, Brigitte Alfter e Scheila 

Coronel, ou por jovens prodigiosos com Paul Radu. 

– A investigação de corrupção e de máfias hoje passa pela transnacionalização do 

jornalismo. Para “seguir o dinheiro”, a investigação deve ser feita globalmente. O que envolve 

situações como estabelecer colaboradores em outros países, acessar bases de dados estrangeiras, 

fazer uso de lei de acesso à informação de outros países. 

 

5. Pode-se falar de um método específico do jornalismo transnacional? 

Sim. Em primeiro lugar, porque uma concepção transnacional de jornalismo exige um 

método como código comum os entre investigadores de culturas profissionais distintas. Mas 

não é apenas por causa de uma técnica específica, mas por um conjunto delas, e de conceitos e 

de estratégias. Portanto, um método. Em segundo lugar, o teste de hipóteses, ao ser feito em 

diferentes países, permite que o jornalismo parta de uma concepção singular de narrativa dos 

fatos e alce um conhecimento de maior abrangência. Não é porque a dimensão transnacional 
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apresente diversas configurações e que esteja em desenvolvimento que ela não deve ser vista 

como método. 

 

6. Um diagnóstico do quadro acadêmico sobre o tema e indicações de novas 

linhas de pesquisa. 

Cuidemos agora de sublinhar, em caráter de colaboração com o universo acadêmico no 

qual se inscreve a presente pesquisa, o que foi possível perceber durante a pesquisa e pode ser 

de interesse da comunidade de estudiosos. 

a) Falta pesquisa transnacional no jornalismo brasileiro. Enquanto as áreas de 

Direito, Geografia, Relações Internacionais, Economia, Administração e Comércio Exterior 

despejam ano a ano dissertações sobre globalização e sobre fenômenos sociais que exigem 

adjetivações como “global”, “transnacional”, “mundial”, as áreas de Comunicação não 

possuem o mesmo interesse. Método: usar o Prêmio Esso, que é promovido pela transnacional 

Exxon, mas cuja maioria acachapante de homenagens se volta a temas de ordem nacional. 

b)Vive-se um momento de empreendedorismo: A pesquisa também estabelece uma 

comparação entre o movimento pós-2009 nos EUA com o ano de 2015 no Brasil, em que 

diversas atividades de empreendedorismo jornalístico deram um vigor ao jornalismo de 

profundidade. 

c) Faltam termos técnicos em português para “traduzir” o jornalismo 

transnacional: percebemos a limitação do vocabulário técnico em português para definir 

alguns conceitos-satélites do jornalismo transnacional, e cunhamos algumas expressões. Em 

primeiro lugar, a de “redação não comercial” para definir espaços de prática jornalística em que 

a questão da informação está desvinculada do lucro. Ou seja, talvez o jornalismo possa 

experimentar uma desvinculação dos meios comerciais, os mesmos que transformaram as 

notícias em commodities. A fim de colaborar com o campo, propusemos também algumas 

distinções conceituais entre: “série jornalística transnacional”, “reportagem transnacional”, 

“jornalismo transnacional”, “jornalismo transborder” e “jornalismo de zonas de fronteira”. 

d) Jornalistas brasileiros precisam criar termo equivalente para “whistleblower”: 

em respeito ao papel prestado por informantes de malfeitores em governos e empresas, os 

jornalistas brasileiros precisam encontrar um termo que coloque em primeiro plano esse caráter 

de favorecimento da transparência e da igualdade de oportunidades (à medida que evita práticas 

de cartéis, por exemplo). Ainda falta uma palavra que estimule a prática de vazamentos de quem 

percebe ilícitos ou práticas desonestas em seu meio profissional e social e os queira denunciar, 
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mesmo sem ter participado dos esquemas. Tal como está, impera um discurso que desqualifica 

o denunciante, que o tacha de traidor. 

e) Para lidar com vazamento de informações, hoje o jornalista precisa desenvolver 

habilidades digitais: o estatuto dos “whistleblowers” permanece tal qual no século XX. No 

entanto, o vazamento de informações hoje exige desenvolvimento de habilidades digitais, como 

o de saber trabalhar com criptografia (para a troca de informações) e raspagem de dados (para 

a extração de dados). Sem tal capacidade, o jornalista não decifra os conteúdos vazados e ainda 

expõe a sua fonte. 

f) Faltam códigos de ética globais. Esse assunto sozinho renderia outra tese para 

comentar. 

 

 

7. Uma palavra final 

A questão não é atravessar fronteiras. Isso os correspondentes estrangeiros já faziam. A 

questão não é formar uma rede para produzir notícias. Isso as agências de notícias já faziam. A 

diferença está em produzir reportagem em rede, quase sempre em redações não comerciais, e 

ser identificado por seus agentes e pelo público como um “jornalismo transnacional”. Num 

cenário em que se diluem as “lealdades nacionais” e o cidadão imita práticas do jornalista, 

percebe-se que o jornalismo transnacional é capaz de: 

a) conferir legitimidade ao jornalismo de alcance transnacional, almejando a condição 

de um jornalismo que se comunique aos interesses de uma sociedade civil global 

(diferentemente de um jornalismo feito por organizações noticiosas de abrangência global); 

b) atingir ares de método, o que confere ao jornalismo talvez um novo status na sua 

condição de produtor de conhecimento. 

Usando a terminologia de Adelmo Genro Filho, o jornalismo transnacional dá esse passo 

adiante ao permitir que o conhecimento do jornalismo deixe de ser apenas um conhecimento 

cristalizado no singular e almeje uma condição de conhecimento particular. Isto é, enquanto 

impulsiona a demanda cidadã de transparência, renova o conceito de objetividade para uma 

condição mais multifacetada e aberta. E poderíamos dizer “celular”, em contrapartida ao mundo 

“vertebrado” das organizações clássicas de jornalismo (terminologia empresada de Arjun 

Appadurai). 

Termina-se a tese quase que retomando um ciclo. Perceber que ainda há muito o que 

estudar – o que é inspirador. Afinal, circulam perguntas para as quais não há respostas 
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definitivas, mas que nos servem para colóquio bastante férteis intelectualmente: O jornalismo 

transnacional consegue confrontar desafios de renovação da democracia do século XXI? O 

jornalismo transnacional consegue ampliar o jornalismo para além das barreiras corporativas e 

dos interesses nacionais? 

Ainda somos pioneiros de uma era do jornalismo transnacional. Embora estejamos 

rodeados de dúvidas, gozamos do benefício de experimentação e da criatividade. Que das 

tentativas e erros, o jornalismo consiga ser (finalmente) um antídoto eficaz contra as assimetrias 

da globalização. 
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http://oglobo.globo.com/brasil/diretor-adjunto-do-senado-aparece-entre-correntistas-do-hsbc-suico-1-15626232
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45. http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-artistas-citados-na-lista-de-contas-secretas-do-hsbc-

negam-operacoes-ilegais-15671678 

46. http://oglobo.globo.com/brasil/lista-de-correntistas-do-hsbc-na-suica-tem-atores-cineastas-

musicos-celebridades-brasileiras-15667748 

47. http://oglobo.globo.com/brasil/petista-absolvido-no-julgamento-do-mensalao-vai-presidir-cpi-do-

hsbc-instalada-hoje-no-senado-1-15683140 

48. http://oglobo.globo.com/brasil/cpi-do-hsbc-aprova-convocacao-de-sucessor-de-youssef-ministro-

da-justica-15704797 

49. http://oglobo.globo.com/brasil/politicos-de-cinco-partidos-na-lista-do-hsbc-15700236 

50. http://oglobo.globo.com/brasil/cpi-convida-cardozo-pede-acesso-lista-de-brasileiros-com-contas-

no-hsbc-na-suica-15703960 

51. http://oglobo.globo.com/brasil/preso-na-lava-jato-diretor-presidente-do-grupo-galvao-ja-teve-

mais-de-us-4-milhoes-na-suica-15716691 

52. http://oglobo.globo.com/brasil/delegado-teve-us-194-milhoes-em-conta-do-hsbc-na-suica-

15725574 

53. http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-futebol-nas-contas-secretas-da-suica-15730358 

54. http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-futebol-nas-contas-secretas-da-suica-15730358 

55. http://oglobo.globo.com/brasil/secretario-da-receita-diz-que-cerca-de-100-nomes-do-swissleaks-

sao-de-interesse-do-fisco-15754058 

56. http://oglobo.globo.com/brasil/brasileiros-com-contas-no-hsbc-da-suica-utilizaram-empresas-em-

paraisos-fiscais-15785495 

57. http://oglobo.globo.com/brasil/cpi-aprova-convite-para-ouvir-presidente-do-hsbc-no-brasil-

15822368 

58. http://oglobo.globo.com/economia/swissleaks-franca-condena-herdeira-de-nina-ricci-prisao-

pagamento-de-multa-milionaria-15857090 

59. http://oglobo.globo.com/brasil/em-paris-janot-tenta-firmar-acordo-para-ter-dados-de-contas-de-

brasileiros-no-hsbc-15984082 

60. http://oglobo.globo.com/brasil/em-paris-procuradoria-do-brasil-diz-que-franca-esta-disposta-

passar-dados-sobre-caso-hsbc-15994903 

61. http://oglobo.globo.com/brasil/swissleaks-receita-identifica-mais-de-7-mil-brasileiros-com-contas-

no-hsbc-da-suica-16052455 

62. http://oglobo.globo.com/brasil/cpi-do-hsbc-presidente-do-banco-diz-que-esquema-mostra-

fotografia-do-passado-16064590 

63. http://oglobo.globo.com/brasil/hsbc-diz-que-pagara-us-43-milhoes-para-encerrar-investigacao-de-

escandalo-na-suica-16352444  
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GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES EM INGLÊS 

 

 
Accountability: “prestação de contas”, “responsabilização”. Liga-se à ideia de transparência de um 

sistema organizacional.  

Advocacy: “lobby em prol da cidadania”, “lobby do bem”. Atividade de pressão voltada à alteração de 

políticas públicas, geralmente ligadas a organizações do terceiro setor e ao ativismo.  

Churnalism: jornalismo marcado pelo declínio das produções originais em jornalismo e a ascensão das 

assessorias de imprensa. A pressão de tempo e recursos leva à publicação de conteúdos “pré-fabricados”, 

de press releases. 

Cross border journalism: “Jornalismo que atravessa fronteiras”; jornalismo transnacional. 

Data-driven journalism: jornalismo orientado a dados; o jornalismo de dados. Sigla: DDJ. 

Framing: enquadramento (jornalístico). 

Hack: o jornalista, na comparação com o programador (“hacker”). P.ex.: o coletivo Hack/Hackers de 

direitos de dados usa a expressão para valorizar a parceria entre jornalistas e programadores. 

Leak: vazamento; dado vazado. 

Muckraker: jornalista investigativo. 

Muckraking: jornalismo investigativo. 

Shoe-leather reporting: reportagem feita na rua, que não foi feita em gabinete. É quando o jornalista 

sai para fazer o trabalho de campo, vai “colocar o pé no barro”. 

Transborder: na tese, refere-se a um tipo específico de jornalismo de região de fronteira, em que se 

valoriza o intercâmbio e afinidades entre países vizinhos. 

Whistleblower: o informante de uma reportagem. Termo “neutro”, sem equivalente em português. 

Sugere a ideia de um árbitro esportivo que assopra (blow) seu apito (whistle) quando vê uma jogada 

desonesta.  
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APÊNDICE 

1 DOIS PRÊMIOS, DUAS ESCALAS 

1.1 PRÊMIO DANIEL PEARL – O PRÊMIO TRANSNACIONAL 

 

 

Desde 1998, o Prêmio Daniel Pearl de Excelência em Reportagens Investigativas 

Internacionais consagra as melhores reportagens transnacionais. O consórcio global de 

jornalistas ICIJ promove a láurea. A homenagem se dirige ao repórter do The Wall Street 

Journal que foi sequestrado e morto no Paquistão por nacionalistas em 2002226. Antes de prestar 

tributo a Pearl, em 2008, chamou-se Prêmio ICIJ durante dez anos. 

O histórico da premiação inclui desde reportagens de zonas de fronteiras a séries 

transnacionais: 

– Reportagem de zona de fronteiras: a jornalista mexicana Sandra Rodríguez, que 

atualmente é repórter do portal Sin Embargo, foi vencedora de uma das edições por denunciar 

a violência em Ciudad Juárez, que faz fronteira com a cidade norte-americana de El Paso, 

localizada no estado do Texas. Entre 2008 e 2010, foram assassinadas mais de 10 mil pessoas 

na região. 

– Reportagem e/ou série transnacional: em 2011, por exemplo, o prêmio principal 

reconheceu o esforço investigativo concentrado em criminosos e políticos corruptos do Leste 

Europeu, os quais usavam paraísos fiscais para promover lavagem de dinheiro, evasão fiscal, 

contrabando de armas e de drogas227. 

A partir da página seguinte apresentamos uma tabela com o conjunto de reportagens e 

séries vencedoras do prêmio. A tradução livre do nome e descrição das peças jornalísticas foi 

feita exclusivamente para esta tese.  

                                                 

226 TODD, Barbara Feinman; NOMANI, Asra. The Truth Left Behind: Inside the Kidnapping and Murder of Daniel 

Pearl. The Center for Public Integrity / The International Consortium of Investigative Journalists: Washington DC, 

USA, 2011. 121p. E-book. 
227 Hiperlink para acessar as reportagens premiadas: <https://reportingproject.net/offshore/>. 
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Tabela 6 – Prêmio Daniel Pearl (1998-2013)228
. 

 

ANO NOME DA SÉRIE E EQUIPE DESCRIÇÃO 

2013 The Black Boxes and 

Teliasonera: The Uzbek Affair 

(As Caixas Pretas e a 

Teliasonera: O Caso Uzbeque). 

Joachim Dyfvermark, Sven 

Bergman e Fredrik Laurin. 

Programa "Uppdrag 

granskning". 

Duas reportagens do programa "Missão: Investigar" da 

televisão pública sueca revelaram como a gigante das 

telecomunicações, a sueca Teliasonera, cooperou com 

ditaduras na Ásia Central, no rastreamento de dissidentes e de 

ativistas de direitos humanos, e como ela pagou grandes 

subornos para ter acesso ao mercado no Uzbequistão. 

2011 Offshore Crime, Inc. (A 

Indústria do Crime Offshore). 

Organized Crime and Corruption 

Reporting Project (Projeto de 

Reportagem sobre Crime 

Organizado e Corrupção). 

Esta investigação descobriu como criminosos e políticos 

corruptos do Leste Europeu usavam paraísos fiscais como 

fachada para lavagem de dinheiro, evasão fiscal e contrabando 

de armas e drogas. 

  Tamiflu, Inc. (A Indústria do 

Tamiflu). NPR, Rádio 

Canada/CBC e TV suíça RSI. 

A investigação analisou as decisões tomadas pela Organização 

Mundial de Saúde e pelos Centros de Controle de Doenças 

quanto às pandemias de gripe suína e de gripe H1N1. 

2010 Trafigura’s Toxic Waste Dump 
(O Despejo de Resíduos Tóxicos 

da Trafigura). Kjersti Knudsson e 

Synnove Bakke (emissora 

norueguesa NRK); DavidLeigh 

(The Guardian); Meirion Jones e 

Liz MacKean (BBC Newsnight); 

Jeroen Trommelen (de 

Volkskrant). 

A reportagem expôs como um poderoso comerciante de 

petróleo offshore tentou encobrir o envenenamento de 30 mil 

pessoas na África Ocidental. 

  Disposable Army (Exército 

Descartável). T. Christian Miller 

(ProPublica); Doug Smith e 

Francine Orr (Los Angeles 

Times); e Pratap Chatterjee, 

freelancer dos EUA. 

Conta como empreiteiros civis feridos, que trabalham para os 

militares dos EUA, foram abandonados por Washington. 

2008 A Toxic Pipeline (Uma rede de 

distribuição tóxica). Série do The 

New York Times feita por Walt 

Bogdanich e Jake Hooker. 

Expôs uma rede de distribuição mundial de produtos de 

consumo chineses que contêm aditivos químicos tóxicos, por 

vezes mortais. 

  The Illegal Cod (O Bacalhau 

Ilegal). Joachim Dyfvermark e 

Fredrik Laurin, da TV4 da 

Suécia. 

Revelou como pesqueiros russos, ajudados por empresas de 

alimentos ocidentais, sistematicamente ultrapassaram suas 

cotas de pesca de bacalhau no Mar de Barents, que abriga a 

última população mundial de bacalhau saudável. 

  American Imports, Chinese 

Deaths (Importações 

Americanas, Mortes Chinesas). 

Série do Salt Lake Tribune. 

Loretta Tofani, que colaborou 

como freelancer. 

Através de dezenas de entrevistas feitas a partir de cinco 

viagens à China e da análise de milhares de relatórios médicos, 

de logística e de aduana, a repórter conseguiu documentar 

detalhadamente uma epidemia de doenças ocupacionais fatais 

entre trabalhadores chineses que fabricam produtos de baixo 

custo importados pelos EUA. 

2005 Peace at What Price (Paz a que 

preço). Brian Ross, David Wilson 

Scott, e Rhonda Schwarts, ABC 

News, programa 20/20. 

A reportagem investiga a improbidade das Nações Unidas no 

Congo, documenta a exploração sexual sistemática de meninas 

e meninos pelas forças de paz da ONU e por civis na República 

Democrática do Congo. 

  The Broken Promise (A quebra 

da promessa). Menção honrosa à 

O documentário, de uma hora de duração, expôs o 

envolvimento do governo dos EUA na "rendição 

                                                 

228 Link: <http://www.icij.org/awards>. 
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TV4 da Suécia.  extraordinária" de dois cidadãos egípcios da Suécia para o 

Egito. 

2004 Casualties of Peace (Vítimas da 

Paz). Russell Carollo e Mei-Ling 

Hopgood, Dayton Daily News 

(EUA). 

A investigação revela, muitas vezes em detalhes vívidos, a 

violência generalizada dirigida contra voluntários do Corpo da 

Paz, que desde 1962 morrem em uma taxa de cerca de um 

deles a cada dois meses. 

2003 In the Party of God (Dentro do 

Partido de Deus). Jeffrey 

Goldberg, revista The New 

Yorker (EUA). 

Jeffrey Goldberg usa detalhes vívidos e imagens 

impressionistas para dar aos leitores uma perspectiva do 

mundo do Hezbollah, a organização terrorista xiita libanesa 

que foi a que mais reivindicou vítimas estadunidenses do que 

qualquer outro grupo terrorista. 

2002 Death on the Job: Immigrants 

at Risk (Morte no emprego: 

imigrantes em risco). Thomas 

Maier, Newsday (EUA). 

Thomas Maier expõe a extensão dos abusos de saúde e 

segurança sofridos por imigrantes que trabalham em empresas 

americanas e documenta a busca (muitas vezes fatal) dos 

imigrantes por uma vida melhor. 

2001 The Bishop of Shyogwe (O 

Bispo de Shyogwe). Jacques 

Pauw, SABC, rede de televisão 

sul-africana (África do Sul). 

Conta a história de Samuel Musabyimana, um bispo anglicano 

procurado pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

devido a acusações de genocídio e de crimes contra a 

humanidade. 

2000 The Bridge at No Gun 

Ri (A ponte localizada em No 

Gun Ri). Sang-Hun Choe, 

Charles J. Hanley e Martha 

Mendoza, Associated Press 

(EUA). 

Conta o incidente No Gun Ri, em que dezenas ou centenas de 

civis coreanos morreram nas mãos de tropas terrestres norte-

americanas. 

1999 When Good Men Do Nothing 
(Quando homens bons cruzam os 

braços). Steve Bradshaw e Mike 

Robinson, BBC News Panorama 

(Reino Unido). 

A reportagem investiga o que levou à não intervenção da 

comunidade internacional em 1994 diante do genocídio em 

Ruanda, apesar de terem sido oferecidos indicadores por parte 

de membros das Nações Unidas e dos Estados Unidos, que 

apontavam para a proximidade de carnificina no país africano. 

1998 Pol Pot's Trial (O julgamento de 

Pol Pot). Nate Thayer, Far 

Eastern Economic Review 

(Tailândia/EUA). 

 

Segundo informações em blog do autor, citando membro do 

júri que o premiou com o então chamado prêmio ICIJ
229

: "O 

repórter Thayer iluminou uma página da história que o mundo 

teria perdido se ele não tivesse passado anos na selva 

cambojana em uma busca verdadeiramente extraordinária para 

obter conhecimento em primeira mão sobre o Khmer 

Vermelho e seu líder assassino. Suas investigações do mundo 

político cambojano lhe exigiram não só um grande risco e 

sofrimento físicos, mas também o domínio de um elenco em 

constante mudança dos personagens da facção política". 

 

 

“[É a investigação que] envolve o exercício da reportagem em pelo menos dois países 

sobre um tema de importância mundial”230, é como o ICIJ define reportagem transnacional. Ou, 

pelo menos, era esse o critério de elegibilidade até 2013 para uma matéria poder participar da 

                                                 

229 Fonte da informação: <http://natethayer.typepad.com/blog/far-eastern-economic-review/>. Dado coletado em 

1º/11/2015, às 02h25min. O comentário foi feito pelo membro do júri Maud S. Beelman em boletim do Center for 

Public Integrity – Volume 7, número 2, março de 1999. 
230 Texto original: “The main criterion for eligibility is that the investigation – either a single work or a single-

subject series — involves reporting in at least two countries on a topic of world significance” [grifo dos 

autores]. Link: <http://www.icij.org/awards>. Acesso em em 4/1/2016. 



197 

 

premiação bienal Daniel Pearl. No entanto, em 2015 não houve entrega do prêmio e a 

justificativa dos organizadores para o cancelamento foi o seguinte: 

 

O ICIJ decidiu suspender o Prêmio Daniel Pearl para 2015, enquanto 

considera qual será o futuro do prêmio. Continuamos comprometidos em 

reconhecer a melhor reportagem investigativa internacional do mundo, e 

estamos avaliando neste momento como é que o ICIJ pode apoiar da 

melhor maneira o jornalismo transnacional. Vamos fornecer atualizações 

adicionais no futuro próximo (ICIJ, grifo dos autores, 2015)231. 

 

Interromper o prêmio após 15 anos de atividades para “considerar o futuro do prêmio” 

talvez se deva ao grau de complexidade atingido pelo jornalismo em rede. Talvez as próprias 

séries do ICIJ (p.ex. OffshoreLeaks) tenham colocado aquela primeira definição de reportagem 

transnacional em desuso. 

 

 

1.2 PRÊMIO ESSO – FINANCIAMENTO TRANSNACIONAL, PAUTAS 

NEM TANTO 

 

 

O prêmio Esso auferiu prestígio entre a classe dos jornalistas, a ponto de ser considerado 

em pesquisas universitárias como um molde identitário para jornalistas profissionais do Brasil. 

“Ao longo de seus quase 60 anos, construiu uma imagem substancial e uma representação que 

se confunde com o senso comum sobre as premiações”, escreve Robson Dias, doutor em 

Comunicação pela Universidade de Brasílio, na Revista Brasileira de História da Mídia (DIAS, 

2014, p. 102). Segundo Marcio de Souza Castilho, doutor em Comunicação e Cultura pela 

UFRJ, “o campo jornalístico percebe o Prêmio Esso como um momento de consagração da 

autoridade interpretativa dos repórteres” (CASTILHO, 2008, p. 11). 

Depois de analisar durante quatro anos um universo formado por 114 prêmios 

jornalísticos, 43 regulamentos de 2010 ou 2011, 43 assessorias de imprensa, 25 empresas 

terceirizadas gestoras de prêmios e três configurações institucionais, o pesquisador Robson 

Dias (2014, p. 101) assevera que o caráter meritocrático dos prêmios formata os jornalistas 

                                                 

231 Texto original: “ICIJ has decided to suspend the Daniel Pearl Awards for 2015 while we consider the 

future of the award. We remain committed to recognizing the world’s best international investigative 

reporting, and are currently assessing how ICIJ can best support cross-border journalism. We will provide 

further updates in the near future” [grifo dos autores]. 
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“segundo um valor extraorganizacional e da própria pauta no noticiário” e estimula a 

concorrência e a competição ao propor uma “distinção no mercado de trabalho”. 

 

 

Tabela 7 – Prêmio Esso categoria principal (1985-2014). 
 

ANO Nome da peça jornalística Autoria Veículo 

2014 Sangue político Leonencio Nossa Estado de S. Paulo 

2013 
Os arquivos secretos do Coronel 

do Doi-Codi 

José Luís Costa, Humberto Trezzi, 

Marcelo Perrone e Nilson Mariano 
Zero Hora 

2012 
O jogo suspeito e a queda de 

Ricardo Teixeira 

Filipe Coutinho, Julio Wiziack, 

Leandro Colon, Rodrigo Mattos e 

Sérgio Rangel 

Folha de S Paulo 

2011 
O patrimônio e as consultorias 

que derrubaram Palocci 

Andreza Matais, José Ernesto 

Credendio e Catia Seabra 
Folha de S. Paulo 

2010 Diários secretos 

Katia Brembatti, Karlos Kohlbach, 

James Alberti e Gabriel 

Tabatcheik 

Gazeta do Povo 

2009 Os Sertões 
Fabiana Moraes e Schneider 

Carpeggiani 

Jornal do Commercio 

(Recife) 

2008 
Universal chega aos 30 anos com 

império empresarial 
Elvira Lobato Folha de S. Paulo 

2007 
Voto combinado na corte 

suprema 

Alan Gripp, Francisco Leali, 

Roberto Stuckert Filho 
O Globo 

2006 Amores possíveis Conceição Freitas Correio Braziliense 

2005 Denúncia do mensalão Renata Lo Prete Folha de S. Paulo 

2004 Os homens de bens da ALERJ 

Angelina Nunes, Alan Gripp, 

Carla Rocha, Dimmi Amora, 

Flávio Pessoa, Luiz Ernesto 

Magalhães e Maiá Menezes 

O Globo 

2003 Traficantes nos quartéis Antônio Werneck O Globo 

2002 Sentenças suspeitas 

Chico Otávio, Bernardo de La 

Peña, Renato Garcia e Rodrigo 

Rangel 

 

2001 
Senadores envolvidos na fraude 

do painel de votação do Senado 

Andrei Meireles, Mino Pedrosa, 

Mário Simas Filho, Isabela 

Abdala, Sônia Filgueiras e Ricardo 

Miranda 

Isto É 

2000 Caso Luiz Estêvão Antônio Vital e Equipe Correio Braziliense 

1999 

Caso PC: uma investigação 

sobre as mortes de PC Farias e 

Suzana Marcolino 

Mário Magalhães, Ari Cipola e 

Paulo 
Folha de S. Paulo 

1998 Teste do guaraná 
Maria Elisa Alves, Rolland 

Gianotti e Equipe 
O Globo 

1997 Mercado do voto Fernando Rodrigues Folha de S. Paulo 

1996 Guerrilha no Araguaia 

Aziz Filho, Amaury Ribeiro Jr., 

Adriana Barsotti, Consuelo 

Dieguez e Cid Benjamim 

O Globo 

1995 Viver nas ruas de São Paulo Rebeca Kritsch O Estado de S. Paulo 

1994 
Nilo ajudou Betinho a receber 

doação de bicheiro 

Agostinho Vieira, Elenilce Bottari 

e Edgard Arruda 
O Globo 

1993* Os arquivos secretos de Moscou Wiliam Waack O Estado de S. Paulo 
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1992 Cobertura do caso PC - Collor Equipe da Revista Veja Revista Veja 

1991* Cobertura da Guerra do Golfo Wiliam Waack e Hélio Campos O Estado de S. Paulo 

1990 Candidatura de Sílvio Santos 
Teodomiro Braga e Teresa 

Cardoso 
Jornal do Brasil 

1989 
As pistas perdidas no Acre de 

Chico Mendes 
Zuenir Ventura e equipe Jornal do Brasil 

1988 A lista da fisiologia Gilberto Dimenstein Folha de S. Paulo 

1987 
Concorrência da ferrovia Norte-

Sul foi uma farsa 
Jânio de Freitas Folha de S. Paulo 

1986 O Plano Cruzado Luiz Nassif Folha de S. Paulo 

1985 

O esquadrão da morte em 

Brasília e o assassinato do 

jornalista Mário Eugênio 

Equipe do jornal Correio 

Braziliense 
Correio Braziliense 

 

 

Tabela 8 – Prêmio Esso categoria reportagem (1985-2014). 
 

ANO Título da reportagem. Autoria (Veículo de comunicação). 

2014 Farra de Aditivos na Refinaria Abreu e Lima. Vinicius Jorge Sassine, José Casado, Danielle 

Nogueira e Eduardo Bresciani (O Globo). 

2013* Na Mira dos EUA. Roberto Kaz, José Casado e Glenn Greenwald (O Globo). 

2012 Filho da Rua. Letícia Duarte (Zero Hora). 

2011 O Nascimento de Joicy. Fabiana Moraes (Jornal do Commercio, Recife). 

2010 Dossiê traz Dados Sigilosos da Receita contra Tucanos. Leonardo Souza (Folha de S. Paulo). 

2009 Dos Atos Secretos aos Secretos Atos de José Sarney. Rosa Costa, Leandro Colon e Rodrigo 

Rangel (O Estado de S. Paulo). 

2008 Os Brinquedos dos Anjos. Ana Beatriz Magno e José Varella (Correio Braziliense). 

2007 O Livro Secreto do Exército. Lucas Figueiredo (Estado de Minas). 

2006 Adeus, Futuro. Eduardo Auler (Extra). 

2005 Janela Indiscreta. Fábio Gusmão (Extra). 

2004 A Tragédia de Felipe Klein. Renan Antunes de Oliveira. (Já, Porto Alegre). 

2003* Estados Unidos atacam o Iraque. Sérgio Dávila e Juca Varella. (Folha de S. Paulo). 

2002 Morto sob Custódia. Sérgio Ramalho. (O Dia). 

2001 LBV - O Império da Boa Vontade. Chico Otávio e Rubens Valente (O Globo). 

2000 Defesa Aberta. Andrei Meireles e Isabela Abdala (Isto É). 

1999 Riocentro. Chico Otávio, Ascânio Seleme e Amaury Ribeiro Júnior (O Globo). 

1998* O Relatório Americano. Maria Luiza Abbott (O Globo). 

1997 Prostituição Infantil. Amaury Ribeiro Jr (O Globo). 

1996 Conversas Fulminantes. Luciano Suassuna (Isto É). 

1995 Consultoria no SEBRAE. Ascânio Seleme, Graça Magalhães, José Luiz Longo, Bernardino 

Furtado, Mônica Gugliano, Maria Lima, Helena Chagas, Rodrigo França Taves e Angélica 

Wiederhecker (O Globo). 

1994 Mulher - A Grande Mudança no Brasil. Dorrit Harazim, Laura Greenhalgh e Laura Capriglione 

(Revista Veja). 

1993 Corrupção na Polícia do Rio de Janeiro. Hilka Telles e equipe (O Globo). 

1992 Testemunha-Chave. João Santana Filho, Augusto Fonseca e Mino Pedrosa (Revista Isto É). 

1991 Segredo Revelado. Luciano Dantas Suassuna (O Estado de S. Paulo). 

1990 Tortura na Base. Celson Franco (Revista Veja). 

1989 O Caso BR. Ricardo Boechat, Aluízio Maranhão, Suely Caldas e Luiz Guilhermino, da Agência 

Estado (O Estado de S. Paulo). 

1988 Cobertura do Acidente com o Césio-137 em Goiânia. Equipe do jornal O Globo. 

1987 Rio Sofreu o pior Quebra-Quebra. Equipe do Jornal do Brasil. 

1986 O Dia em que Sarney derrubou a Inflação. Ricardo A. Setti (Revista Playboy). 

1985 Corrupção no INAMPS. Equipe do jornal O Estado de S. Paulo. 
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As informações presentes nas tabelas acima foram retiradas da página virtual da Exxon 

Mobil232, à exceção dos conteúdos de “Sangue Político”233, “Os Arquivos Secretos do Coronel 

do Doi-Codi”234 e “O Jogo Suspeito e a Queda de Ricardo Teixeira”235, que foram obtidos em 

divulgações de seus respectivos veículos de comunicação, e de divulgação de livro-reportagem 

resultante da investigação “O Esquadrão da Morte em Brasília e o Assassinato do Jornalista 

Mário Eugênio”236. 

A Exxon Mobil, responsável pelo financiamento do Prêmio Esso (renomeado como 

Prêmio Exxonmobil de Jornalismo237), está entre as cinco maiores e mais lucrativas empresas 

do mundo, segundo a Fortune238. A corporação da linhagem da Standart Oil foi fundada em 

1911. Em 2014, o prêmio reuniu 85 jurados para selecionar trabalhos entre 1.047 inscrições, 

cujos vencedores receberiam R$ 112 mil de prêmios em dinheiro239. 

Num período de trinta anos (1985-2014), apenas dois Prêmios Esso, categoria principal, 

tiveram um tema estrangeiro como assunto central. Há duas décadas foram contempladas com 

a distinção as reportagens “Os arquivos secretos de Moscou” (1993) e “Cobertura da Guerra do 

Golfo” (1991), ambas de Wiliam Waack para O Estado de S. Paulo, sendo que a última contou 

com a parceria de Hélio Campos. 

É evidente que pautas que envolvam grandes agentes transnacionais, como a Fifa ou a 

Igreja Universal, possuem ramificações internacionais. Uma denúncia contra Renato Teixeira 

(2012)240 liga-o ao presidente do Barcelona; e para investigar a IURD (Igreja Universal do 

Reino de Deus), a repórter vai atrás do dízimo dos fiéis até os paraísos fiscais (2008)241. No 

entanto, apenas duas matérias premiadas começaram no exterior. E poucas investigaram os 

países estrangeiros ou a relação que estabelecem com o Brasil. 

No período 1985-2014, o Prêmio Esso de reportagem só foi concedido a uma matéria 

                                                 

232 <http://www.premioexxonmobil.com.br/site/home/index.aspx>. 
233 <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,estado-conquista-premio-esso-por-caderno-sobre-crimes-

politicos,1591777>. 
234 <http://wp.clicrbs.com.br/editor/2013/11/13/zh-vence-premio-esso-de-jornalismo/?topo=13,1,1,,,13>. 
235 Folha de S. Paulo, 18/10/2012. <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/72684-serie-de-reportagens-sobre-

ricardo-teixeira-concorre-ao-premio-esso.shtml>. 
236 JornaldeBrasília.com.br, 6/11/2013, 19h31. <http://www.jornaldebrasilia.com.br/viva/509771/lancamento-de-

livro-em-memoria-do-jornalista-mario-eugenio-/>. 
237 <http://www.premioexxonmobil.com.br/site/noticias/release_2015_01.aspx>. 
238 Fortune, 11/6/2015, por John Kell (@johnnerkell): <http://fortune.com/2015/06/11/fortune-500-most-

profitable-companies/ e o bando de dados on-line da Fortunehttp://www.forbes.com/companies/exxon-mobil/>. 
239 Portal G1, São Paulo, 12/11/2014, 18h14; Atualizado em 12/11/2014, 18h16: 

<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/11/vencedores-do-premio-esso-de-jornalismo-

2014-sao-anunciados.html>. 
240 <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/72684-serie-de-reportagens-sobre-ricardo-teixeira-concorre-ao-pre 

mio-esso.shtml>. 
241 <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm>. 



201 

 

cuja temática se desenrolava fora do Brasil. Foi a investigação “Estados Unidos atacam o 

Iraque” (2003), produzida por Sérgio Dávila e Juca Varella para a Folha de S. Paulo. Talvez 

pudéssemos incluir no rol “Na Mira dos EUA” (2013), reportagem de O Globo que reuniu 

Roberto Kaz, José Casado e Glenn Greenwald. Ou, quem sabe, considerar o prêmio de 2014, 

já que se tratava do mais transnacional dos entes materiais – o petróleo242. Mas fiquemos nesses 

poucos indicativos, pois nos bastam para a reflexão que faremos. 

Novamente: as listagens do prêmio de jornalismo mais tradicional do Brasil servem 

como um exercício inicial de percepção do baixo nível de internacionalização do jornalismo 

publicado no Brasil. Ler os títulos e sinopses das reportagens campeãs é suficiente para 

reconhecer que os jornalistas mais valorizados no país não foram notabilizados por produzirem 

reportagens de viés cosmopolita. 

Três observações podem ser feitas de imediato: (a) embora a corporação financiadora 

da premiação seja transnacional, as pautas e produções premiadas não são transnacionais; (b) 

não há uma cultura de valorização de profissionais “freelancers” no Esso, tal como acontece 

com o Daniel Pearl (vide as premiações de 2010 e 2008)243; (c) ainda há poucas matérias 

investigativas sobre o mundo corporativo. Predominam as denúncias contra o setor público. 

Em entrevista ao autor desta tese, Mauri König (“o quinto jornalista mais premiado do 

Brasil”)244 corrobora com a hipótese de que o Prêmio Esso reforça a pequena propensão do 

jornalista brasileiro a pautas internacionais e transnacionais. Ele concorda que o Esso é o prêmio 

mais prestigiado e faz um relato pessoal que ilustra uma certa simpatia do prêmio por temas 

que se circunscrevam ao território brasileiro. 

König exemplifica com os prêmios que lhe deram maior projeção internacional. Um 

deles foi sobre conscrição de jovens para o serviço militar paraguaio e o outro sobre 

contrabando de cigarro paraguaio. O primeiro lhe rendeu o Prêmio Lorenzo Natali245 e o Prêmio 

da Sociedad de Prensa. No entanto, ambos não tiveram grande sucesso nas premiações Embratel 

e Esso. Quanto à série “Império das Cinzas”, ela só chegou a finalista nos prêmios jornalísticos 

                                                 

242 <http://oglobo.globo.com/brasil/refinaria-de-polemicas-um-improviso-de-bilhoes-de-dolares-em-abreu-lima-

12960328>. 
243 Em 2010, Pratap Chatterjee colaborou para a matéria “Disposable Army (Exército Descartável) ” junto a 

Christian Miller (ProPublica), Doug Smith e Francine Orr (Los Angeles Times). Em 2008, Loretta Tofani publicou 

“American Imports, Chinese Deaths (Importações Americanas, Mortes Chinesas) ” no Salt Lake Tribune, embora 

fosse freelancer. 
244 <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/da-gazeta-mauri-konig-e-o-quinto-jornalista-mais-

premiado-do-brasil-5b1ii9yabh5nu4e2j45yjyzim>. 
245 Em 2006 e 2007, Mauri König foi agraciado pela Comissão Europeia com o Prêmio Lorenzo Natali de 

Desenvolvimento e Erradicação da Pobreza. Em 2006, ficou em terceiro lugar na região da América Latina. No 

ano seguinte, ficaria em primeiro com “A Infância no limite II – No Bordel, a debutante da selva”. Link: 

<https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/2007_en>. 
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nacionais, apesar de ter recebido a premiação Global Shining Light Award, na Noruega, durante 

a Global Investigative Journalism Conference 2015 [GIJC 2015]. O repórter observa que 

dificilmente coberturas de temas isolados recebam o mesmo reconhecimento de pautas que 

tiveram grande exposição midiática.  
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2 ENTREVISTAS EXCLUSIVAS 

2.1 DAVID LEIGH (THE GUARDIAN, INGLATERRA)246 

 

 

O caso Snowden trouxe um novo interesse pelo jornalismo praticado no Brasil, afirma 

David Leigh em entrevista. Em 2010, esse jornalista foi membro da equipe do The Guardian 

durante a análise e a divulgação de telegramas secretos da diplomacia dos EUA por parte do 

WikiLeaks, episódio marcado por uma inédita parceria entre gigantes da imprensa internacional, 

incluindo El País, Le Monde, Der Spiegel e The New York Times. 

Leigh assina nove livros na condição de autor ou de coautor. Em 1997, foi indicado ao 

prêmio George Orwell por livro de reportagens sobre o ministro Jonathan Aitken. No Brasil, 

em 2011, recebeu edição seu livro WikiLeaks: a Guerra de Julian Assange contra os Segredos 

de Estado (Verus Editora), escrito em parceria com Luke Harding. 

Com mais de 30 anos de profissão, Leigh compartilha seu conhecimento no ambiente 

acadêmico na City University London, onde ensina como fazer reportagens. Diante dessa 

trajetória, o veterano assinala mudanças estruturais na profissão. Ora pelas exigências de uma 

nova formação dos jornalistas diante do advento das bases de dados como fonte de informações, 

ora pelo desafio de como financiar o jornalismo investigativo quando os meios convencionais 

têm seu modelo de negócio transformado. 

Esta entrevista exclusiva foi feita durante a GIJC 2013 (sigla, em inglês, de Conferência 

Global de Jornalismo Investigativo247), encontro sediado na PUC-Rio durante o período de 12 

a 15 de outubro. A GIJC 2013 foi organizada pela Associação Brasileira de Jornalismo 

Investigativo (Abraji), pela Global Investigative Journalism Network (GIJN) e pelo Instituto 

Prensa y Sociedad (IPYS). A entrevista contou com a participação das jornalistas e mestrandas 

em Ciências da Comunicação da ECA-USP, Lieli Loures e Seane Melo. 

O que tem chamado sua atenção no jornalismo praticado no Brasil? 

Da minha perspectiva, de quem está em Londres, é interessante perceber que o Brasil se 

tornou um polo de jornalismo investigativo após o caso Snowden. Isso porque o jornalista que 

conseguiu esse furo de reportagem, Glenn Greenwald, mora no Rio de Janeiro. Sobretudo 

porque Greenwald recebeu apoio do governo brasileiro, enquanto o governo britânico optou 

                                                 

246 Conteúdo publicado pelo autor da tese no “Observatório da Imprensa”: 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/_ed770_brasil_tornou_se_polo_de_jornalismo_investigativo/>. 
247 GIJC é a sigla de Global Investigative Journalism Conference. 
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por atacar as publicações do The Guardian. 

Episódios como o do Snowden mudaram a definição de jornalismo investigativo? 

Mudaram no sentido de que a tecnologia mudou. Porque hoje há uma massa de dados 

digitais que são criados por toda forma de pessoas, de governos e de empresas. Ou seja, há uma 

nova forma de informação. E, em segundo lugar, surgiu o fenômeno dos “vazamentos”, que 

podem ser rapidamente disseminados ao redor do mundo antes de serem controlados. 

Há, portanto, um processo de mudança na formação do jornalista? 

Sim, pois o jornalista está diante de conhecimentos realmente novos. Eu mesmo tive 

que aprender nesses últimos anos muitas novidades para poder fazer meu trabalho. Falo como 

alguém que está há mais de 30 anos na profissão e que agora precisa saber aplicar novas 

técnicas. A grande questão técnica é descobrir como pesquisar em grandes bancos de dados. Há 

desde questões muito simples, como a de colocar dados em planilhas ao modelo do Excel, até 

o uso de programas mais elaborados como aqueles que são usados por agências de polícia e da 

Justiça. E a pergunta básica é: Como transformar os dados brutos dessas bases em histórias 

jornalísticas que tenham sentido? Portanto, existe uma nova exigência na formação do 

profissional. 

Qual é a sua definição de jornalismo investigativo? 

Um proprietário de jornal do século XX, chamado Lord Northcliffe, costumava dizer 

que “notícia é aquilo que alguém não quer que seja publicado e todo o resto é publicidade”. De 

igual maneira, acredito que o jornalismo investigativo corresponda a fazer coberturas em que 

se publiquem notícias que alguém não quer que elas sejam publicadas. 

Quais são as maiores ameaças ao jornalismo investigativo? 

A primeira ameaça se origina em governos que rechaçam o jornalismo investigativo. 

Nesse caso, eles atacam jornalistas com processos judiciais, com perseguições e chegam ao 

ponto do sequestro e dos assassinatos. Essa é uma ameaça permanente. A segunda é que é, na 

verdade, nova. Ela diz respeito ao financiamento, devido às mudanças nos negócios das 

organizações jornalísticas. Negócios que, tal como são conhecidos, estão desaparecendo por 

conta da Internet. Tornou-se muito difícil financiar reportagens investigativas em meios 

convencionais, tanto impressos como eletrônicos. Essa é uma ameaça a longo prazo. 

Qual é o papel das redes de trabalho estabelecidas entre jornalistas? 

As redes são incrivelmente importantes. Nos últimos dez anos, elas cresceram pela ação 

de pessoas apaixonadamente comprometidas com um jornalismo investigativo. Acredito que 

essas redes têm servido para contrabalançar o problema econômico que tem ameaçado os meios 

convencionais. E também, nesse mundo digital e globalizado, torna-se cada vez mais 
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importante estabelecer parcerias para a produção de reportagens transnacionais. Afinal, tudo no 

mundo hoje está globalizado, a exemplo do crime e da política. Agora, o jornalismo começa a 

ser chamado a se globalizar. 

Como separar o que é privacidade do que é informação pública? 

Esse é um assunto de grande debate na Grã-Bretanha: Onde estabelecer essas fronteiras? 

Num jornal como o The Guardian, em que eu trabalho, que é considerado um jornal sério, nós 

tentamos respeitar a privacidade dos indivíduos na sua condição de seres humanos. Nós não 

queremos publicar histórias invasivas no que diz respeito à sua individualidade. Por outro lado, 

se você é um representante oficial do governo, você tem menos direitos de privacidade, porque 

as outras pessoas têm o direito de saber o que você está fazendo, o que a sua família está 

fazendo. Ou seja, a linha muda conforme a pessoa a respeito de quem você escreve. 

Qual considera ser o caminho para o Brasil se globalizar mais no campo do 

jornalismo? 

Eu não sei. Essa pergunta são os jornalistas brasileiros que precisam me responder.  
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2.2 JUSTIN ARENSTEIN (AFRICAN EYE NEWS SERVICE, AENS, 

ÁFRICA DO SUL)248 

 

 

[Jornalismo de dados] 

Eu acredito que, definitivamente, estamos tendo contato com novas ferramentas 

bastante poderosas para uso dos jornalistas. Elas estão mudando o modo como os profissionais 

da informação trabalham. Em primeiro lugar, porque eram ferramentas de acesso exclusivo das 

grandes redações. Com a disseminação da tecnologia, mesmo as redações pequenas e jornalistas 

individuais começaram a desenvolver investigações que só eram possíveis de conduzir por 

veículos como o The Guardian e o The New York Times. Em segundo lugar, hoje, a mídia acessa 

uma quantidade imensa de dados primários, o que a desafia a realizar maiores projetos e a se 

aprofundar nos problemas que ela se propõe a resolver. 

[Jornalismo na África do Sul] 

Na África do Sul, a redução dos custos de acesso à internet e a disseminação dos 

smartphones têm mudado o jornalismo. Os celulares são como pequenos computadores hoje. 

Alguns celulares são tão poderosos quanto foi o Cray, um supercomputador dos anos 1970. E 

eles vieram parar, de repente, nos bolsos dos jornalistas e do público. São aparelhos que 

permitem captar não apenas imagens, mas também gravar dados do ambiente a partir de 

aplicativos. Para fazer matérias sobre poluição da água e qualidade do ar, por exemplo, os 

celulares funcionam como milhares de sensores. Tecnologia que multiplicou a nossa 

capacidade de reunir informação. 

[Jornalismo africano] 

Eu participo de organizações que se consideram como algo à parte da mídia tradicional. 

Embora as novas tecnologias tenham permitido um crescimento exponencial de reportagens 

feitas em profundidade, por outro lado, elas fizeram os jornalistas africanos perceber que 

estavam diante de um desafio – o de serem conhecidos por outros públicos. Afinal de contas, 

na África não há tantos jornalistas profissionais quanto na América ou na Europa. Percebemos 

que precisamos conseguir mais a partir de menos. De tal modo que, para sermos reconhecidos 

por jornalistas do resto do mundo, nós precisamos ser mais inovadores e criativos do que 

aqueles que estão empregados em grandes companhias de comunicação. 

                                                 

248 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 13 de outubro de 2013, na PUC-RJ, após a atividade “Hack in Rio 2013” 

(9h-19h). Programação da GIJC 2013. Observação: para fins expositivos, substituímos as perguntas desta 

entrevista pelo núcleo do conteúdo das respostas e o escrevemos dentro de colchetes. 
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[Redes de trabalho] 

No passado, investigações relacionadas à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro 

apenas eram possíveis de serem conduzidas por agências como a Reuters e a Bloomberg, por 

terem escritórios instalados ao redor do mundo. Atualmente, com um simples e-mail, um 

jornalista da Colômbia pode contatar um jornalista do Quênia para trabalharem juntos em uma 

história. A colaboração significa que, de repente, todos nós nos tornamos membros de 

organizações e de companhias de mídia globais – todas com influência global. Se nós, 

jornalistas, ficarmos apenas competindo, somos mais fracos. 

[Reportagem colaborativa sobre contrabando de diamantes] 

Fiz uma reportagem transnacional e colaborativa sobre um grupo de criminosos que 

fraudavam governos africanos, convencendo-os a desistir da propriedade de áreas destinadas à 

conservação ambiental. Quando comecei a investigar essas pessoas, contatei jornalistas do 

Quênia, de Israel e da Suíça. Meu grupo de trabalho investigava criminosos ligados ao 

contrabando de diamantes com conexões estabelecidas com serviços de inteligência como o 

Mossad [serviço secreto de Israel]. A colaboração entre jornalistas de diferentes países permitiu 

expor a face do governo da África do Sul e levou à cadeia quatro ministros e senadores 

condenados por corrupção. Um dos personagens centrais das reportagens foi preso no avião a 

caminho de Nairóbi, Quênia, enquanto tentava fugir. Um segundo suspeito foi preso em Los 

Angeles, nos EUA, pela Interpol, ação que se baseava basicamente em nossos relatos. Os 

jornalistas envolvidos nesse trabalho formaram uma cadeia global de informação. Tudo feito a 

partir da colaboração de pequenas redações, sem praticamente orçamento algum. A rede de 

jornalistas conseguiu desbaratar uma quadrilha de contrabando de diamantes e levar à cadeia 

integrantes do alto escalão do governo sul-africano. 

[Reportagem em rede] 

Eu penso que os criminosos não se intimidam com as fronteiras nacionais. Os 

criminosos não apenas operam em seus próprios grupos, eles colaboram com outros criminosos. 

Mafiosos ajudam mafiosos, contrabandistas ajudam outros contrabandistas – todos eles têm 

suas redes globais. Portanto, os jornalistas também precisam adotar estratégias colaborativas 

para terem um alcance transnacional, mesmo que nós sejamos muito pequenos enquanto 

indivíduos. Se você olhar para esta conferência [Global Investigative Journalism Conference 

2013], encontrará cerca de 1.300 participantes. Você irá perceber que muitos deles colaboram 

entre si, a partir de diferentes países e meios de comunicação. Eles são jornalistas motivados a 

resolver os problemas [de seu país, de sua região] com soluções em rede. Trabalhos 

colaborativos em jornalismo podem ser desenvolvidos em qualquer lugar.  



208 

 

2.3 MAURI KÖNIG (GAZETA DO POVO, BRASIL)249 

 

 

O que é uma reportagem transnacional? 

Fundamentalmente, a reportagem transnacional tem que ser de um tema que perpasse 

dois ou mais países. Tema que tenha a ver com o interesse de sociedades de, pelo menos, dois 

diferentes países. Cobri por muito tempo as fronteiras do Brasil. Eu mostrava a dinâmica do 

crime organizado, sobretudo o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Mostrava 

como as redes criminosas do Brasil se relacionam com as redes dos países de fronteira – 

Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia. Neste momento, estou numa cobertura 

transcontinental. É uma cobertura sobre contrabando de cigarro, que tem o Paraguai como 

epicentro do maior esquema de cigarro pirata nas Américas. A equipe reúne jornalistas de cinco 

países – Brasil, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos e Peru. Estamos fazendo coberturas nos 

diferentes países para saber quais são as rotas do contrabando que sai do Paraguai e como ele 

entra em cada país. Queremos responder: Como é que se burlam as leis de cada país para esse 

cigarro chegar? Como é que se burla o controle fiscal e policial nas fronteiras? E, em alguma 

medida, avaliar como é que isso afeta a economia de cada país receptor do cigarro 

contrabandeado. Nossa rede entendeu que o problema existe em nossos países de diferentes 

maneiras. Assim, cada um – a partir de seu país – busca as causas do contrabando e procura 

responder a questões como: De que forma esse cigarro pirata chega? Em que volume? Depois 

de levantar as informações, vai haver um compartilhamento delas entre as equipes para cada 

uma delas poder consolidar o material para sua publicação própria. 

Seria difícil para mim, que estou no Brasil, mapear outros países a respeito do 

contrabando de cigarros. Seria um trabalho sobre-humano e muito oneroso eu ter de ir para 

outros países para descobrir como ocorre essa modalidade de contrabando. Por esse motivo, foi 

criado o grupo sob a coordenação de um colega do Peru. O passo seguinte foi definir tarefas. 

Basicamente consistiam em levantar informações, caso a caso, de como o cigarro 

contrabandeado do Paraguai entra em seu país e como ele afeta a economia local. 

[Compartilhamento de informações] 

Vamos compartilhar as informações e os textos de cada jornalista. Já estamos 

compartilhando esse material, que vai ser publicado dia 23 de março, simultaneamente, nos 

                                                 

249 Entrevista concedida em Curitiba em 8 de março de 2014, por ocasião do 7º Congresso Paranaense de 

Jornalistas. 
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respectivos veículos que cada um trabalha. Por enquanto, cada um aproveita a informação do 

outro conforme lhe convém. Além de ser menos oneroso, é também mais rápido. Com cinco 

equipes em diferentes países, em tese, demora-se cinco vezes menos do que ter uma equipe 

apenas circulando nos cinco diferentes países em questão. Ou seja, há uma otimização de 

tempo, de recursos financeiros. Outro fator importante é que se compartilham visões plurais 

sobre o problema, já que não é apenas a cobertura de um único jornalista. Há pelo menos cinco 

diferentes jornalistas, cada um com diferentes interpretações para explicar o contrabando de 

cigarro. A pluralidade de perspectivas enriquece a análise geral do problema. 

[Globalização] 

O contrabando de cigarro que sai do Paraguai representa a globalização dos negócios 

ilícitos, porque alcança 40 países. Ele não fica apenas nas Américas. Ele chega à Europa, à 

Oceania, à África, à Ásia – ou seja, acaba alcançando os cinco continentes. Então, para fazer a 

cobertura de um problema global, é preciso ter uma visão globalizada. Em nossa rede de 

trabalho reunimos jornalistas de diferentes países, pois cada um deles é afetado pelo mesmo 

problema. A equipe da Costa Rica, por exemplo, contribuiu com um infográfico baseado nas 

exportações legais que saem do Paraguai e que se desviam em dois países da América Central 

– Panamá e Aruba. Até esses países, o produto chega exportado legalmente. Depois, dilui-se 

como contrabando rumo a diferentes continentes. 

[Cidadania] 

Minha rede de trabalho se concentra na ideia de que o contrabando do cigarro paraguaio 

reconfigura a cara do crime transnacional. Eu pergunto: Quais crimes hoje são efetivamente 

globalizados? É o tráfico de drogas, o de armas e o de pessoas. Todos sedimentados nos marcos 

legais dos diferentes continentes, por serem crimes em qualquer parte do mundo. A rede 

estabelecida para essa reportagem aponta que surge outro elemento: o cigarro, cuja diferença é 

ser um produto legalizado. O que se está pesquisando em nosso banco de dados – e o que, em 

parte, já concluímos – é que o cigarro passa a ser um produto do crime de contrabando quando 

ele entra à revelia do fisco em mais de 40 diferentes países. Ele passa a ser um crime globalizado 

no termo estrito do termo, porque está difundido nos cinco continentes. 

[Mapeamento de triangulações] 

A rede de trabalho está mostrando as triangulações do contrabando de cigarro. Não há 

uma linha direta do cigarro paraguaio rumo à Inglaterra, Bélgica, Índia, China, África do Sul 

ou Ilhas Fiji. Para chegar nesses locais, há um ponto de apoio para facilitar o escoamento – no 

caso, Panamá e Aruba. O produto chega até lá por uma pretensa exportação legal, feita para 

despistar os controles internacionais. Depois, a legalidade se extravia no caminho. No entanto, 
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há rotas de contrabando que são feitas sem triangulação. Caso, por exemplo, do Brasil, da 

Argentina e outros em que há fronteira com o Paraguai. Nós estamos fazendo o mapeamento 

para mostrar como o contrabando de cigarro é globalizado e como ele reconfigura o crime 

internacional. Quanto ao caso da fronteira brasileira com o Paraguai, já analisamos dados de 

apreensão da Receita Federal e da Polícia Federal – os números das apreensões cedidos pelas 

diferentes polícias são a única maneira de medir o volume de contrabando. 

[Mudança na geopolítica do crime organizado] 

Analisando as apreensões de cigarro contrabandeado, computadas desde 2010, eu 

consigo elaborar uma projeção de que, dentro de dois anos, o contrabando de cigarro vai superar 

o tráfico de maconha e de cocaína em importância financeira na fronteira. Ou seja, ele muda a 

geopolítica do crime organizado do Brasil com o Paraguai, embora seja um negócio que tenha 

começado a prosperar há duas décadas apenas. Até 1993, o Paraguai só tinha três fábricas de 

cigarro. Hoje, o país possui 32. O paradoxo é que, no Brasil, há 200 milhões de habitantes e 11 

fábricas de cigarro, que produzem cerca de 11 bilhões de unidades de cigarro ao ano. Enquanto, 

no Paraguai, país com 6,5 milhões de habitantes, há 32 indústrias tabagistas. Elas são 

responsáveis pela fabricação de 67 bilhões de unidades ao ano. Ou seja, o Brasil apresenta uma 

produção per capita de 485 unidades de cigarro, enquanto o Paraguai atinge as 10.300 unidades. 

No entanto, os paraguaios só consomem 2% dessa quantia. O restante da produção torna o 

Paraguai o maior provedor de cigarro pirata da América Latina. A China também é uma grande 

produtora de cigarro pirata, mas eu não tenho dados consolidados sobre a produção chinesa. 

[Jornalismo de dados] 

Eu costumo embasar as minhas reportagens em três elementos. Primeiramente, em 

dados que consigam dar ao leitor a dimensão do que estou fazendo. Ou dados que permitam 

comparativos capazes de esclarecer o leitor sobre o assunto que investigo. No caso da 

reportagem transnacional que estou fazendo no momento, os dados são relativos a volumes de 

apreensões. Dados relativos ao montante que passa pela fronteira e ao que é produzido. Ou seja, 

com esses números, a gente fornece ao leitor uma dimensão do problema. Apresento estatísticas 

de quanto cigarro é produzido, consumido e contrabandeado. O uso desses números serve para 

dar uma informação mais fiel, mais verdadeira para o leitor. Serve para ele ter uma dimensão 

do quão grande e globalizado é o problema. 

Em segundo lugar, há fontes de informações que nos ajudam a compreender um 

fenômeno que estamos retratando e que nos permitem interpretar os números. O jornalista nem 

sempre conhece profundamente os temas que aborda; então, precisa consultar fontes que sejam 

referências e balizem as informações coletadas. Tanto fontes humanas quanto não humanas – 
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especialistas, bancos de dados etc. Fontes que tragam confiabilidade, como pessoas que 

pesquisam um tema há anos; diferentemente de um jornalista, que está há uma semana ou um 

mês se dedicando a ele. 

Em terceiro lugar, há o personagem que é quem vai humanizar o assunto e a notícia que 

estamos levando a público. Não deixa de ser uma forma de a pessoa se identificar com a história. 

Ou o leitor vai se aproximar ou se afastar da história, ao criar empatia ou não com o que está 

sendo narrado. A gente, nesta reportagem que faço, apresenta os personagens que estão 

reconfigurando o crime praticado na fronteira. Por exemplo: apresento quem são os barões do 

tabaco, que construíram um império a partir do cigarro pirata do Paraguai. E, em outra ponta, 

apresento os operários de verdadeira indústria transnacional, caso dos motoristas encarregados 

de levar carros lotados para driblar postos de controle da fiscalização brasileira. Caso também 

dos pilotos de barco, que trazem o cigarro da margem paraguaia até a margem brasileira do rio 

Paraná ou do lago de Itaipu. Essas pessoas são os personagens que constroem os dados que 

apresentamos. Eles personificam a história que estamos contando. A combinação desses três 

elementos serve para atestar que aquilo que falamos é verdade: aqui os números, as fontes que 

explicam o fenômeno e os personagens que constroem essa história. 

Sempre procuro contextualizar a reportagem para os leitores visualizarem como aquilo 

sobre o que escrevo afeta a vida delas. No caso do cigarro pirata vindo do Paraguai, estou 

abordando pontos que estão presentes no inconsciente coletivo, no imaginário da sociedade 

brasileira. Por exemplo, o cigarro que se vende nas esquinas das grandes cidades – Curitiba, 

São Paulo, Rio de Janeiro etc. E como as pessoas veem essa presença com naturalidade, como 

uma forma de subsistência. Tenho procurado mostrar, nas matérias que estou produzindo, o que 

há por trás dessa imagem, o que acontece no caminho desse cigarro desde a porta da fábrica do 

Paraguai até ele chegar à mão do consumidor nas ruas. Procuro mostrar quanto é que se perde 

nas ruas em um negócio multibilionário, que é disputado a bala, literalmente. Vou mostrando 

quantas pessoas, até onde conseguimos levantar, foram mortas em disputas entre quadrilhas. 

Procuro mostrar também quanto é que se perde em impostos e qual o reflexo que essa perda 

representa na economia e na geração de empregos. Quanto a fazer o trabalho em rede, uma das 

vantagens é que ele me permite comparar as informações que estou coletando com as que são 

levantadas por jornalistas de outros países e culturas. Ou seja, eu consigo pensar o assunto de 

maneiras diferentes daquelas que eu faria se estivesse trabalhando sozinho. Quem tiver interesse 

de saber o resultado, no dia 23 de março, eu publicarei na Gazeta do Povo a minha parte da 

série “Império das Cinzas”, em caderno especial de oito páginas.  
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2.4 CARLOS DADA (EL FARO, EL SALVADOR)250 

 

 

[Rede de proteção] 

Quando você visivelmente conta com redes que te apoiam, te respaldam e se preocupam 

com você, elas mandam uma mensagem para quem quer fazer mal contra jornalistas: “Vocês 

podem pagar um preço muito alto por seus crimes! ”. Em nossos países [Carlos Dada trabalha 

em El Salvador], há muita impunidade. Pessoas fazem mal aos jornalistas porque acreditam que 

seus atos não terão consequências. Acreditam que podem matar alguém e seguirem suas vidas. 

No México e na América Central, os índices de impunidade são altíssimos. Mas se você tornar 

evidente que, caso algo lhe aconteça, vai haver uma reação internacional grande, tremenda, isso 

lhe protege. Afinal de contas, se algo lhe acontecer, amanhã haverá 30 organizações 

publicamente fazendo pressão em seu governo para que se investigue um assassinato. Isso é 

pagar um preço muito alto! É muito importante que as pessoas que querem fazer mal a 

jornalistas saibam dessas consequências antes de praticarem seus crimes. Por isso as redes são 

muito importantes para nós: para nos dar proteção. 

[Relato de caso] 

Quando fiz a investigação das “Pandillas” [referência à apuração feita sobre a associação 

do governo a quadrilhas, em El Salvador], a mesma que ganhou o prêmio IPYS [Premio 

Latinoamericano de Periodismo de Investigación, em 2013], o ministro de Segurança convocou 

uma reunião com todos os meios de comunicação de El Salvador, menos o nosso veículo [El 

Faro], para declarar que as “Pandillas” [na tradução literal, “quadrilhas”] podiam nos matar. 

Um fato pareceu muito curioso para todos da imprensa: o governo não nos convidar, não nos 

informar da ameaça diretamente! No dia seguinte, o ministro recebeu ligações do Comitê para 

a Proteção de Jornalistas [CPJ], de Nova York, de organizações do México, do Repórteres sem 

Fronteiras, entre outras chamadas. No dia seguinte, havia colunas de opinião em vários meios 

de comunicação no mundo. Foi um tipo de reação que, evidentemente, muda a percepção que 

um governo tem a respeito da situação do jornalista, pois não será tão fácil amedrontá-lo, 

ameaçá-lo. Ou ele terá de arcar com altos custos políticos. A rede, nesse caso, serviu para 

enfrentar inimigos dos jornalistas e lhes mostrar o alto custo político de fazer ameaças. Quanto 

                                                 

250 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 2013, após o painel “Redes de investigação: Melhores 

práticas” (11h-12h30). GIJC 2013. O autor recebera na noite anterior o prêmio latino-americano IPYS. 

Observação: para fins expositivos, substituímos algumas perguntas desta entrevista pelo núcleo do conteúdo das 

respostas e o escrevemos dentro de colchetes. 
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às organizações criminosas, é diferente a maneira de enfrentar esse risco. Porque elas não têm 

nada a perder. 

[Sobre o prêmio IPYS, que lhe foi entregue na véspera da entrevista] 

Em primeiro lugar, o que nos emocionou nesse prêmio foi ver os jornalistas que estavam 

no palco da premiação. Eles eram os melhores jornalistas investigativos da América Latina. 

Sair ganhador de um prêmio desses, junto dessa participação, é para nós motivo de grande 

orgulho e emoção. Emoção extra porque essa cobertura, particularmente, foi muito complicada. 

Eu me refiro à cobertura de pactos entre o governo e organizações criminosas. Ela foi 

complicada porque fomos repreendidos publicamente pelo governo. Ele afirmava que 

estávamos mentindo, enganando, manipulando a informação. O governo dizia que não 

sabíamos nada, que estávamos escrevendo telenovelas. A cobertura trouxe um grande número 

de ameaças para a redação, o que levou a muitas discussões internas. No entanto, houve um 

grande debate público ao redor do que publicávamos. Não foi uma cobertura fácil. Estivemos 

nadando contra a corrente. Tivemos que nos apegar aos princípios editoriais de nossa redação 

e fazer textos os mais claros possíveis. Portanto, o fato de que esse trabalho tenha sido 

reconhecido em esfera internacional, de alguma maneira, indica a força da denúncia que 

fizemos. 

[Financiamento] 

Cada vez mais o jornalismo de investigação perde espaço nos meios tradicionais. 

Jornalistas investigativos – inclusive os cronistas – deixam redações da mídia mainstream e 

precisam criar novos meios. Porém, esses meios ainda não são autossustentáveis nem rentáveis. 

Então, todos nós necessitamos de apoio de fundos de cooperação. Apoio feito por agências e 

organizações não governamentais que creem firmemente que o jornalismo independente e 

investigativo é uma contribuição indispensável ao desenvolvimento das sociedades e dos 

regimes democráticos. Jornalismo que serve não só para manter a sociedade mais bem 

informada, mas também para estimular o debate público.  
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2.5 CARLOS EDUARDO HUERTAS (CONNECTAS, COLÔMBIA)251 

 

 

[Connectas] 

A iniciativa para o jornalismo investigativo nas Américas é um projeto do Centro 

Internacional para Periodistas [ICFJ, na sigla em inglês: International Center for Journalists]. 

A rede Connectas busca impulsionar a iniciativa jornalística independente e de qualidade. É 

uma produção apoiada em estratégias de treinamento, em base de dados, em tecnologias e em 

trabalho colaborativo. É um programa que acabou de começar e que, durante a Conferência 

Global [GIJC 2013], buscou um maior número de interessados em articular esforços para haver 

um melhor jornalismo na América Latina. 

[Caso Manizales] 

O Caso Manizales foi uma estratégia executada para ter maior impacto e visibilidade 

para as histórias que ofereciam riscos contra jornalistas. Nos anos 1980, a Colômbia viveu a 

situação dramática de perda de jornalistas, tal como aconteceu na América Central. E uma das 

fórmulas que se desenvolveu foi a de trabalhar em conjunto e com a única ferramenta que tem 

o jornalismo: a informação. Deixando de lado os egos, trabalhando e publicando de maneira 

simultânea os mesmos trabalhos em diferentes veículos. O objetivo era apresentar um discurso 

que se quer atacar e silenciar. No entanto, tudo o que a violência conseguiu foi amplificar essa 

voz e fazer com que ela tivesse mais impacto na sociedade. 

[Mudança de mentalidade] 

Como Carlos [Dada] dizia durante o painel de que participamos: há muitos desafios. Há 

a necessidade de os jornalistas serem generosos. Tanto ao se articularem entre si quanto em 

confiar uns nos outros e compartilharem conteúdos. Espera-se que sejam construídas redes não 

apenas nos nomes, mas redes que funcionem na base da confiança para produzir melhores 

trabalhos em jornalismo. 

[Como participar] 

Basta entrar na página do Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, em inglês)252 ou 

no portal de Connectas253.  

                                                 

251 Entrevista feita no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 2013, após o painel “Redes de investigação: Melhores 

práticas” (11h-12h30). GIJC 2013. Observação: para fins expositivos, substituímos algumas perguntas desta 

entrevista pelo núcleo do conteúdo das respostas e o escrevemos dentro de colchetes. 
252 International Center for Journalists – <www.icfj.org/>. 
253 <http://connectas.org/es>. 
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2.6 MAURI KÖNIG (NA CONDIÇÃO DE JORNALISTA 

FREELANCER)254 

 

 

[Riscos da cobertura para produzir “Império das Cinzas”] 

Na fronteira entre foz e Paraguai, eu e o Albari [Rosa, da Gazeta do Povo] e o Christian 

Rizzi, da sucursal da Gazeta em Foz do Iguaçu. Nós três numa lancha da Polícia Federal, no 

Rio Paraná, para mostrar como os caras faziam o transporte das cargas do lado brasileiro. 

Durante todo o período, quase uma hora no rio, uma lancha dos contrabandistas seguia a gente, 

na margem paraguaia, para avisar que tinha polícia na área. Quando nós chegamos, antes da 

gente começar a filmar, ouvimos uns tiros. O policial Calori [o policial federal Celso Calori] 

que estava conosco disse que aquilo era normal, os caras vivem atirando em nós. E o cara mirou 

como forma de intimidar a gente. Além disso, ficaram nos seguindo. Tudo bem que estávamos 

em uma lancha blindada da PF, mas algum risco isso implica também, porque em alguns 

momentos tínhamos que sair para cima da lancha para fazer imagens, principalmente os 

fotógrafos. E se, naquele momento, os caras inventam de atirar... Nada aconteceu e acho que 

seria difícil acontecer algo grave, mas o risco sempre existe, risco iminente. Outra situação. Em 

Guaíra, fronteira com o Paraguai, começa a Linha Internacional, que é uma estrada de terra de 

1,3 mil quilômetros que divide os dois países. É uma fronteira muito porosa e há contrabando 

e tráfico de armas a todo momento. Eu e Albari percorremos um trecho curto desse caminho 

em um carro descaracterizado e paramos numa venda de pneus para conversar com algumas 

pessoas, sem nos identificarmos como jornalistas. Começamos então a perceber que estávamos 

sendo seguidos por dois carros suspeitos, que passavam e voltavam. Então resolvemos não ficar 

muito tempo. Não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Assim que percebemos, saímos 

logo. Teve outro momento, em Curitiba, pois queríamos mostrar como se dava o contrabando 

na fronteira, como eles entravam no Brasil, seja pelo rio ou pela linha, e como se dava a 

distribuição de cigarros já nos centros urbanos no Brasil. Para isso, usamos Curitiba, pois 

também é a base do Jornal Gazeta do Povo. Estávamos eu e Diego Antonelli, que ajudou nessa 

matéria fazendo o levantamento de dados a partir da Redação, sem nos acompanhar na fronteira. 

Estávamos no Terminal Guadalupe, a cinco ou seis quadras da Gazeta, eu com uma máquina 

                                                 

254 Data 26 de outubro de 2015, terça-feira. Curitiba, Brasil – Lucca Café (Alameda Pres. Taunay, 40 – Batel). 

Observação: para fins expositivos, substituímos algumas perguntas desta entrevista pelo núcleo do conteúdo das 

respostas e o escrevemos dentro de colchetes. 
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própria que filma e fotografa, uma 60D da Canon, filmando o comércio de cigarros. Eles 

colocam uma caixa de madeira com os cigarros em cima. Nesse momento, chegaram dois 

brutamontes me empurrando contra a parede. Como estava concentrado nas imagens, não vi 

quando eles chegaram. Me empurraram e quase a máquina cai no chão. Aí perguntei: “Porra, 

cara! O que tá acontecendo! ” Então ele me perguntou o que estávamos fazendo ali. Respondi 

que estava trabalhando. Então ele me disse que iria me surrar e tirar a máquina. Filmei tudo isso 

e disse que ele não iria levar a máquina coisa nenhuma. Ele me empurrou novamente contra um 

poste de sinalização do nome de ruas. Perdi o equilíbrio e quase caí enquanto ele ameaçava tirar 

a máquina. Eu fiquei nervoso e o Diego ficou imobilizado. Eram dois brutamontes. Mesmo com 

cagaço, nervoso e apreensivo, meio tremendo, ainda liguei para a Redação da Gazeta. Falei 

com o Alexandre Mazzo, editor de Fotografia, e contei sobre os problemas. Dei a nossa 

localização, no Terminal Guadalupe, num cruzamento da Rua João Negrão. Não deu cinco 

minutos, outros seis fotógrafos da Gazeta apareceram, todos botando banca e tal. Veio o Albari, 

o Lineu Silva, Marcelo Andrade e outros que não recordo direito. Quando os brutamontes viram 

os fotógrafos chegando, de longe, eles vazaram. É uma intimidação direta. Esses são os três 

momentos que a gente passou um aperto. Se o cara me quebra a máquina o prejuízo seria meu, 

pois a máquina era própria. E se antes de sair ele me bate, me quebra a cabeça. No dia seguinte, 

fui de novo lá. Sou teimoso, queixo duro. Aí fui com uma microcâmera. O mesmo cara que no 

dia anterior tinha me empurrado veio me pedir desculpas. No dia anterior, um cara seguiu a 

gente (fiz imagens dele, gravei) e viu-nos entrar no barracão da Gazeta. Eu havia dito para o 

cara que me empurrou que eu era jornalista da Gazeta. Então ele me disse que não sabia que eu 

era mesmo da imprensa e pediu para a gente deixar eles trabalharem, para não fazer nada contra 

eles. Então disse que estava fazendo o meu trabalho. 

[Divisão de Riscos] 

[Por questões de segurança] eu tive que mudar de Foz para Curitiba porque fui ameaçado 

pela Polícia em Foz. Isso está no meu livro Narrativas de um correspondente de rua255. Fui 

ameaçado por denunciar o envolvimento de policiais civis de Foz com receptadores de carros 

roubados no Paraguai. Está tudo no livro. Desde então eu moro em Curitiba, pois a direção do 

jornal me trouxe para cá devido às ameaças. 

[Reportagem na fronteira e a ausência do Estado na fronteira] 

Eu percorri toda a fronteira brasileira para tentar mostrar a dinâmica que está naquele 

livro sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse caso específico, só encontrei 

                                                 

255 KONIG, Mauri. Narrativas de um correspondente de rua. Curitiba: Pós-Escrito, 2008. 
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redes locais de exploração que atuavam nos dois países, numa dinâmica nacional, mas era 

assim, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia. Não encontrei 

nenhuma rede que fosse transcontinental, por exemplo. Nenhuma rede que levasse dali para 

outro continente ou países muito distantes. Encontrei uma dinâmica muito local mesmo. Há 

uma rede binacional, transnacional, mas de interesses locais de exploração de mulheres e 

adolescentes, que não se estendiam para muito além da fronteira. Há uma série de vazios nas 

fronteiras brasileiras. Na maioria absoluta da fronteira brasileira há um vazio de tudo. Há um 

vazio de legislação, cultural, econômico, porque o Estado brasileiro está muito distante da 

fronteira. Os grandes centros brasileiros, o poder político e econômico do país está muito 

distante da fronteira. Isso deixa a fronteira muito alijada dessas decisões, à deriva, ao deus-dará. 

Aí é que organizações criminosas, em seus vários ramos de atuação, seja no tráfico, no 

contrabando, tráfico de pessoas, exploração sexual, acabam nadando de braçada nessa terra sem 

lei. O que diferencia uma cobertura na fronteira da cobertura de um grande tema nos grandes 

centros brasileiros começa pela ausência de Estado e de leis, o que também implica a falta de 

segurança para jornalistas que vão cobrir temas de fronteira e, principalmente, para os que 

vivem em locais de fronteira e que cobrem esse tipo de problemas. [...]. Tem uma cidade na 

fronteira brasileira que é um exemplo clássico do distanciamento do poder central. Tabatinga, 

no meio da floresta amazônica, fica a quatro dias de barco no rio Amazonas de Manaus. Só se 

chega lá de barco ou de avião (que é muito caro), então a maioria das pessoas vai de barco. 

Tabatinga, no estado do Amazonas, é uma cidade gêmea de Letícia, na Colômbia, que fica no 

estado do Amazonas da Colômbia. Assim como Tabatinga está longe de um centro urbano 

brasileiro, Letícia está longe de Bogotá. As duas cidades acabaram se unindo nesse isolamento. 

Elas só são divididas por uma avenida, uma fronteira seca. Aí elas acabam compartilhando as 

coisas boas e as coisas ruins. A frota de carros é pequena, mas a frota de motos é grande. Toda 

a frota de Tabatinga é abastecida com gasolina contrabandeada da Colômbia, porque para levar 

a gasolina de Manaus é muito caro. Quando fui com o Albari lá, em 2005, havia um único posto 

de gasolina que tentaram abrir, mas já estava fechado há muito tempo, pois não tinha como 

competir com a gasolina vendida nas esquinas. Além disso, os pilotos das motos não usam 

capacete, não há um controle viário do trânsito pela ausência do Estado; há um regramento 

próprio da cidade. Esse talvez seja o caso mais extremo que encontrei, mas há vários outros 

exemplos, como Guajará-Mirim (em Rondônia) e Guayaramirin (na Bolívia), onde também 

acontece algo muito semelhante, Chuí (no Rio Grande do Sul) e Chuy (no Uruguai), Pedro Juan 

Caballero (no Paraguai) e Ponta Porã (no Mato Grosso do Sul), todas são fronteiras secas. Com 

esse livre trânsito e o Estado ausente, a criminalidade migra de um lado para outro muito 
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facilmente. Foz do Iguaçu também, embora seja uma fronteira muito policiada, é muito 

problemática porque tem o lago de Itaipu, que é muito complexo, pois 140 quilômetros de lago 

se transformam em mais de mil quilômetros de reentrâncias, de portas clandestinas. 

Seguramente é a mais vigiada, mas continua sendo a mais problemática, por onde mais passa 

contrabando e tráfico de tudo. O crime organizado encontra suas maneiras de burlar o controle.  

[Reportagem IPYS] 

Em agosto de 2013 foi o encontro presencial em Lima, no Peru. O material foi publicado 

em 2014. Eu comecei a trabalhar efetivamente no assunto no início de novembro, levantando 

dados e planejando como fazer. O Ricardo Seda, diretor do IPYS [Instituto Prensa y 

Sociedad]256, reuniu jornalistas de sete países lá em agosto, em Lima, no Peru, com o tema “O 

contrabando de cigarros na América Latina”. Não sei os detalhes, mas o IPYS é uma 

organização que recebe apoio de várias outras organizações para fomentar o jornalismo, temas 

de relevância. E num dado momento, entre muitos temas para cobrir... 

[Lacuna na cobertura jornalística] 

Exatamente, porque o cigarro paraguaio está em toda a América latina e isso era 

perceptível. Havia uma cobertura isolada em cada país, mostrando como o cigarro chegava lá, 

mas não era uma cobertura para mostrar como esse cigarro saía do Paraguai até esses países. 

Durante a reunião em Lima, levantei uma questão: Ok, vai cobrir como o cigarro sai do Paraguai 

e tal; mas quem está ganhando com isso? E havia uma suspeita de que o presidente do Paraguai 

era um contrabandista de cigarros porque ele é um dos maiores produtores de cigarro do país, 

então, possivelmente seria um grande contrabandista. A gente partiu dessa: de que o presidente 

do Paraguai era o grande contrabandista que a gente precisaria investigar. Então cada jornalista 

ficou de levantar em seu país o volume de cigarro apreendido, o volume de cigarro que era 

contrabandeado e, desse volume total contrabandeado, quanto era do Paraguai; e a gente iria 

quantificando, por país. De minha parte, iria pesquisar quanto que entra de contrabando no 

Brasil e pesquisar o lado do Paraguai, onde se dava a produção do cigarro, qual o volume de 

produção, e como ele sai do Paraguai e por quais meios. Aí, nós chegamos a nove rotas, aéreas, 

terrestres e marítimas, até chegar em toda a América Latina. Trabalhamos isso num infográfico, 

um mapa. Só que no correr do tempo, muitos jornalistas, por diversas razões, acabaram 

abandonando a pauta, ou por desinteresse, ou por não conseguir apurar muitas informações, se 

desmotivaram e foram ficando pelo caminho. Eu tentei trazer jornalistas de outros países que 

não estavam num primeiro momento ali, um do Paraguai e outro da Argentina, mas não deu 

                                                 

256 <http://www.ipys.org>>. 
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certo, pois não se interessaram o suficiente no assunto para participar... Eu acabei, naturalmente 

– como o foco principal da cobertura estava nas minhas mãos –, investigando o presidente do 

Paraguai, e assumindo esse papel de liderança, e com a anuência do IPYS, convidei esses 

jornalistas que não puderam participar. Então fiquei cobrando os que permaneceram do grupo 

original. Os que não deram resposta, fui descartando. Aos que davam uma mínima resposta, eu 

ficava insistindo para que fizessem a parte de levantamento de dados. No final das contas, 

sobrou eu mais os colegas que me ajudaram no Brasil, a Marta Sotto-Mayor, na Colômbia, e o 

Ronny Rojas, na Costa Rica. Do grupo de sete países acabaram ficando três, apenas. O trabalho 

do jornal La Nación, na Costa Rica, onde trabalha o Ronny Rojas, seria o rastreamento de todo 

o cigarro a partir de um sistema de rastreamento de cargas por contêiner, tudo que saía do 

Paraguai de cigarros em contêineres para os países onde eram destinados e a partir dali a gente 

cruzaria os dados das importações legais nesses países. Ou seja, se no Paraguai haviam saído 

100 contêineres destinados para o Panamá, por exemplo, e só chegaram 50, a gente procurava 

rastrear para onde teriam ido os outros 50, que, nesse caso, haviam sido desviados como 

contrabando. No entanto, os outros repórteres acabaram não cumprindo essa tarefa. O Ronny 

Rojas acabou ajudando na construção de um infográfico das nove rotas que descobrimos a partir 

de informações conjuntas, e fez um mapa interativo. Já a Marta Sotto-Mayor era para fazer um 

levantamento mais amplo, mas acabou não fazendo, do volume de apreensões de cigarro 

paraguaio na Colômbia e quanto isso representa em valores. O que ela acabou descobrindo a 

partir das fontes que entrevistou é que o cigarro paraguaio entrava na Colômbia por um 

departamento chamado Guajira, que fica na Costa Caribenha, porque a Colômbia é banhada 

pelo Pacífico e pelo Caribe. E ao passar por esse departamento, o cigarro passava por regiões 

controladas pelas Farc [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia], que cobravam um 

pedágio dos contrabandistas para deixar passar. Ela levantou alguns dados esparsos sobre o 

volume de cigarro apreendido na Colômbia em um determinado ano e também fez outra 

abordagem, a de que o cigarro do presidente do Paraguai, Horacio Cartes, financiava de uma 

maneira indireta as Farc, através desse pedágio. No entanto, a resposta do representante do 

presidente Paraguaio José Ortiz foi de que eles não têm responsabilidade se o cigarro deles 

entrou dessa forma, como contrabando, e as Farc cobram um pedágio. 

[Dificuldade de trabalhar em rede] 

Eu publiquei uma parte. Eu publiquei na Gazeta do Povo um caderno especial de oito 

páginas e editei um vídeo documentário com as imagens que coletei, de 30 minutos, de 29 

minutos, além de todos os infográficos, levantamentos mostrando a evolução de apreensão, uma 

série histórica de quatro anos. Ela fez o levantamento de dados de um ano e esse comentário de 
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pagamento de pedágio para as Farc. Todo material que eu tinha levantado, produzido e editado, 

mandei para ela um mês antes da publicação e a parte dela veio três dias antes, numa sexta, 

sendo que o material começaria a ser publicado no domingo, ou seja, não me deu chance de 

questionar a qualidade do levantamento dela. Eu fiz todo o trabalho, oito páginas standard mais 

o documentário. Ela fez duas páginas tabloide, e dessas duas páginas, eram o resumo do meu 

levantamento. A proporção é absurda. É que ela não tinha informação que justificasse mais 

espaço do que isso. 

[Pauta transnacional] 

O tema é transnacional, mas não rolou [a reportagem transnacional], não. Cada um iria 

basicamente levantar o volume apreendido e se havia ali, por exemplo, o Panamá como ponto 

de apoio para distribuição em toda a América central e o Caribe; quais seriam as bases de 

distribuição, que seria Belize, o próprio Panamá. [Era preciso saber] quais seriam os países que 

serviam de entrepostos do cigarro contrabandeado. Porque o cigarro sai do Paraguai nessas 

nove rotas que a gente viu e, por exemplo, no Caribe, Belize é um entreposto? Pois dali ele é 

distribuído para vários outros países da região, porque não sai direto do Paraguai para cada país. 

É uma questão de logística e de custo, eles tinham países entrepostos nas zonas aduaneiras, 

zonas de exceção de alfândega e dali distribuído para outros países. E logo ao lado também há 

paraísos fiscais para lavagem do dinheiro do contrabando. 

[Comparação entre o IPYS e o ICIJ] 

O IPYS é uma versão latino-americana e promove também o prêmio Transparencia 

Internacional257, um prêmio latino-americano de jornalismo investigativo, do qual essa [série] 

do cigarro é finalista. Estou indo em novembro fazer a apresentação desse trabalho lá, com uma 

grande chance de ganhar o primeiro lugar, pois já tem esse histórico ganhador da global e tal. 

[...] Assim como o IPYS viabilizou essa reportagem do cigarro, essas outras várias organizações 

apoiam de diversas maneiras, ou financiando coberturas transnacionais ou reconhecendo 

coberturas importantes, não só transnacionais, com suas premiações. O IPYS, no caso, a 

premiação com o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo. Elas propõem pautas 

que não seriam viáveis se não fosse alguém pensar, refletir sobre isso, propor e financiar. Agora 

tem a Connectas258 também, que está trabalhando bastante no apoio financeiro de coberturas 

transnacionais. Esse tipo de organização só contribui para melhorar o jornalismo mundial [...]. 

Vejo que não faz mais sentido ter jornal impresso. Eu ainda gosto de ler em papel, mas as 

                                                 

257 <http://premio.ipys.org/>. 
258 <http://connectas.org/>. 
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pessoas acessam informação por outros meios; e o custo também é muito alto. Aí é que estão 

nascendo essas iniciativas bacanas, tipo a Pública, Jornalistas Livres aqui no Paraná... 

[Como foi a preparação dentro da redação para fazer a reportagem transnacional] 

Eu avisei que iria ficar afastado do dia a dia por um período para investigar esse assunto, 

que a pauta era do IPYS, que o IPYS bancou os custos, pelo menos metade dos custos, pois o 

jornal deu uma pequena contrapartida também. O IPYS cobriu custos de viagem, combustível 

e hospedagem. Parte dos custos, 1,8 mil dólares. Mas já deu porque eu e Albari ficamos umas 

três semanas percorrendo fronteira e deu para cobrir a maior parte dos custos, o restante o jornal 

arcou. Depois, quando eu já tinha boa parte do material pronto, avisei o jornal que eu precisaria 

de um caderno especial, que minha ideia era publicar tudo de uma vez só e que precisaria de 

pelo menos oito páginas para dar conta do material. E assim foi feito. Depois a gente teve que 

ajustar a data de publicação, que fosse bom para a Gazeta do Povo e que fosse bom para o jornal 

El Tiempo, da Colômbia. Para isso, acabamos adiando, por exemplo, porque a data que 

tínhamos escolhido era período de eleições na Colômbia, então deixamos para o outro fim de 

semana. 

[Intenção de participar de outros projetos em jornalismo transnacional] 

Sim, quero participar. Tenho algumas propostas para participar de outras pautas. [...] 

Não vou conseguir participar de uma que já está em andamento [da qual ele havia comentado 

em off]. E me pediram para não falar a respeito. Mandaram até e-mail criptografado. O Carlos 

Eduardo Huertas é que mandou. E ele pediu sigilo total.  
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3 DADOS SOBRE PARAÍSOS FISCAIS E OUTRAS PAUTAS 

TRANSNACIONAIS 

 

 

Para Nicholas Shaxson, jornalista do Financial Times e autor de Treasure Islands: 

Uncovering the Damage of Offshore Banking & Tax Havens”259 (2011), é de se esperar que um 

terço da riqueza global passe por paraísos fiscais (tax havens)260. Ou seja, mais que cenários do 

capitalismo mundial, as transações offshore se transformaram em um de seus meios de 

sustentação. Segundo o relatório do Government Accountability Office dos EUA (GAO), em 

2008, 83 das 100 maiores empresas dos EUA mantinham filiais em paraísos fiscais. 

“Sem entender os paraísos fiscais, nunca iremos compreender corretamente a história 

econômica do mundo moderno” (SHAXSON, 2012, pos. 58 a 61)261. No esforço de dar a ver o 

mundo em que vivemos é que redatores se esforçam para conduzir seus leitores pelo labirinto 

das transações financeiras globais. Em coluna de opinião publicada pelo The Guardian262, Nick 

Cohen faz suas tentativas. Em primeiro lugar, ele apresenta uma disparidade contábil: enquanto 

a Amazon, em 2014, não havia pagado mais que 4 milhões de libras em impostos no Reino 

Unido, ela havia injetado 11 bilhões de libras em sua subsidiária em Luxemburgo no ano 

anterior. Eis uma das evidências de evasão fiscal que a série LuxLeaks comprovaria. Em 

segundo lugar, o articulista menciona reportagem produzida pelo programa da BBC Panorama, 

apresentado em 11/5/2012, que envolvia o grupo farmacêutico GlaxoSmithKline (GSK)263. 

A corporação GSK mantém desde 2009 uma filial em Luxemburgo e, em uma de suas 

transações de 2010, a matriz recebeu um empréstimo de 6,34 bilhões de libras de sua 

subsidiária, para os quais “retornou juros” de cerca de 124 milhões. A manobra lhe permitiu 

fazer que tal soma deixasse de constar no faturamento da empresa. Pela transação, pagou-se ao 

fisco de Luxemburgo apenas 0,5% (ou 300 mil libras), contra os 34 milhões que deveria 

                                                 

259 O título faz um jogo de palavras com o clássico de Robert Louis Stevenson (1850-1894). 
260 No Brasil, os livros-reportagem que investigam a relação entre paraísos fiscais tendem associá-los ao cenário 

político. Há obras como Dossiê Cayman, de Leandro Fortes (2002), e A privataria tucana, de Amaury Ribeiro Jr. 

(2011). 
261 O autor de Treasure Islands chega a usar cores fortes no comentário para expor sua opinião, avaliando que é 

apenas pelos paraísos fiscais que se pode avaliar o projeto de globalização em toda a sua glória e podridão 

(SHAXSON, 2012). 
262 Artigo de Nick Cohen, publicado pelo portal do The Guardian, 12/7/2014 (sábado), 18h30. Título "Jean-Claude 

Juncker's real scandal is his tax-haven homeland of Luxembourg". Link: 

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/12/why-good-europeans-despair-jean-claude-juncker-

commission>. 
263 <http://www.bbc.com/news/business-17993945>. 
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recolher junto à Receita britânica, cuja taxa de tributação é da ordem de 28%. 

Shaxson diz que é caso aberto ao debate: que os paraísos fiscais colaboram com os 

fluxos de investimento, que forçam a redução de impostos e que evitam que pessoas e empresas 

sejam tributados duas vezes sobre o mesmo rendimento. Ele concluiu, contudo, que quaisquer 

benefícios não se comparam com os efeitos negativos sobre a economia mundial. Ele afirma 

que “sem entender os paraísos fiscais, nunca iremos compreender corretamente a história 

econômica do mundo moderno”. Ou, ainda, que é por eles que se pode avaliar “o projeto de 

globalização em toda a sua glória e podridão” (SHAXSON, 2012, pos. 58 a 61)264. 

Armas (como o AK-47): A Kalashnikov inicia a segunda parte do livro-reportagem 

Gomorra, escrito pelo italiano Roberto Saviano e que o tornou mundialmente conhecido e 

jurado de morte na Itália (SAVIANO, 2008, p. 187-217). AK-47 é a abreviatura de Avtomat 

Kalashnikova obraztsa1947goda (“Arma Automática de Kalashnikov modelo de 1947”). 

Saviano chama a atenção para um “índice Kalashnikov”, que seria usado por institutos 

de Direitos Humanos como indicador. É que o grau de violência acaba sendo inversamente 

proporcional ao preço de um AK-47 no mercado negro (SAVIANO, 2008, p. 210). “O AK-47 

é um fuzil que consegue disparar nas condições mais diferentes. Incapaz de travar, pronto a 

disparar mesmo sujo de terra, mesmo encharcado de água, fácil de carregar, com um gatilho 

macio que pode ser apertado até mesmo por uma criança”, escreve (SAVIANO, 2008, p. 206). 

O fato de o AK-47 ser uma arma robusta, rústica, precisa e barata levou-a a se 

popularizar em todo o mundo. Ela é para as armas o que a Coca-Cola é para as bebidas265. É 

usada por infantarias de mais de 50 países. Allende, no Palácio da Moneda, foi encontrado 

crivado de projéteis dessa arma. Nos vídeos em que Bin Laden aparecia para ameaçar os 

inimigos do Islã, sempre estava com a AK. Para Saviano (2008, p. 207), “É o verdadeiro 

símbolo do liberalismo. Ícone absoluto”. 

Um fuzil AK-47 custa normalmente até um terço do valor de Fuzil Automático Leve 

(FAL), que é o padrão usado pelo Exército Brasileiro. Em 2011, o preço unitário de um FAL 

era estimado em R$ 4.700 por unidade. Um dos motivos para o Brasil não ter adotado o AK-47 

foi o seu alinhamento ideológico ao bloco capitalista e à Otan (Organização do Atlântico Norte), 

o que figurava uma oposição à arma soviética. 

                                                 

264 Segundo dados apurados por Shaxson, estima-se que metade das transações financeiras mundiais passem por 

paraísos fiscais. No Brasil, entre os livros-reportagem que abordam os paraísos fiscias, recomenda-se a leitura de 

Dossiê Cayman, de Leandro Fortes (2002) e A privataria tucana, de Amaury Ribeiro Jr. (2011). 
265 Folha de S.Paulo, 25/0/2011. “Oficial explica por que o Brasil não usa o fuzil AK-47”. Link: 

<http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/881291-oficial-explica-por-que-o-brasil-nao-usa-o-fuzil-ak-47-

ouca.shtml>. 
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Narcotráfico: O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) estima 

que tenha havido 183 mil mortes relacionadas com a droga em 2012, o que equivale a uma taxa 

de mortalidade de 40 mortes a cada um milhão da população com idade entre 15-64 anos. Em 

termos de consumo, a estimativa é de que, em 2012, o número de usuários tenha sido de 243 

milhões de pessoas (cerca de 5,2% da população mundial com idade entre 15-64 anos) que 

usaram uma droga ilícita pelo menos uma vez no ano anterior. Em geral, substância relacionada 

à cannabis, opiáceos, cocaína ou do tipo anfetamina e estimulantes do grupo (UNODC, 2014, 

p. 17). Quanto ao consumo problemático de droga, por usuários regulares ou aqueles com 

transtornos à dependência química, o número deve ser de 27 milhões de pessoas. 

Corrupção: A UNODC é líder mundial na luta contra as drogas ilícitas e contra o crime 

internacional. Fundada em 1997 através de uma fusão entre o Programa de Controle de Drogas 

das Nações Unidas e do Centro Internacional para Prevenção de Crime, atua em todas as regiões 

do mundo por meio de uma extensa rede de escritórios de campo. A UNODC depende de 

contribuições voluntárias, principalmente de governos, para alcançar 90% do seu orçamento. 

Ação da UNODC contra a Corrupção e Criminalidade Econômica: a corrupção é um 

fenômeno social, político e econômico complexo, que afeta todos os países. Ela mina as 

instituições democráticas, retarda o desenvolvimento econômico e contribui para a instabilidade 

governamental. A corrupção ataca o fundamento das instituições democráticas, distorcendo os 

processos eleitorais, pervertendo o Estado de Direito. Ela cria pântanos burocráticos, cuja única 

razão de existir é manter a prática de subornos. O desenvolvimento econômico se atrofia porque 

o investimento estrangeiro direto diminiu. Empresas de pequeno porte no interior do país, 

muitas vezes, acham que é impossível superar os “custos de arranque” (start-up costs) 

necessários por causa da corrupção.  
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4 BREVES RELATOS SOBRE EVENTOS AFINS À TESE 

 

 

IAMCR 2015 

Durante o Congresso Anual da IAMCR, a segunda das cinco sessões plenárias 

organizadas no foi marcante. O tema era vigilância massiva e contou com a presença de David 

Lyon e de Carly Nyst266. 

David Lyon é professor de Direito e de Sociologia na Queen´s University (localizada 

em Kingston, no Canadá), onde dirige o Centro de Estudos de Vigilância. Lyon publicou mais 

de 28 livros como autor ou editor, traduzidos para 16 idiomas. Na ocasião de sua palestra, já 

divulgava o livro Surveillance after Snowden, que estava no prelo267. 

Carly Nyst atua como Diretora Jurídica da Privacy International , uma ONG com sede 

em Londres dedicada à luta contra à vigilância ilegal e à promoção do direito à privacidade em 

todo o mundo. Carly dirige litígios de interesse público da Privacy International e organiza a 

defesa da organização em foros regionais e internacionais de Direitos Humanos. Ela é uma 

advogada australiana especializada em Direitos Humanos, que foi conselheira legal das Nações 

Unidas no Relatório Especial sobre Pobreza Extrema e Direitos Humanos. 

 

35 anos de NOMIC 

Antes de termos cada dia 17 de maio como Dia Mundial da Sociedade da Informação, 

não se pode esquecer de questões que antecederam esse campo de conflitos e tensionamentos 

chamado Comunicação. Nos anos 1970, a proposta de se instalar uma Nova Ordem Mundial da 

Informação e da Comunicação serviu para denunciar o uso da comunicação como uma forma 

de poder e controle. Ela foi identificada pela sigla NOMIC, em português, e NWICO, em inglês. 

Ainda que marcada pelas ideias de colonização e dependência econômica, o Relatório 

MacBride e a NOMIC permanecem lembrados. 

Mais de três décadas após os eventos da NOMIC, a UQÀM virou palco de um disputado 

painel do evento internacional: “The ‘MacBride Report’ at 35: Present and Future of Global 

Communication Technology and Governance” (“35 anos do ‘Relatório MacBride’: Presente e 

Futuro da Tecnologia da Comunicação Global e Governança”). No papel de mediador da mesa 

                                                 

266 Para mais informações, acesse: <http://iamcr.org/congress/montreal2015/plenary-sessions>. 
267 Ainda sobre David Lyon: em 2014, ele havia publicado Transparent Lives: Surveillance in Canada e Vivre à nu: 

la surveillance au Canada, livro que editou. Junto com Zygmunt Bauman, publicou em 2013 Liquid Surveillance. 

Lyon é o editor norte-americano de Surveillance and Society e é editor-associado de The Information Society. 
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estava Richard C. Vincent (Universidade do Estado de Indiana, EUA). 

Havia cinco nomes inscritos para se apresentarem: Kaarle Nordenstreng, Robin E. 

Mansell, Katharine Sarikakis, Richard Vincente, Cees J. Hamelink268. O finlandês Kaarle 

Nordenstreng (Universidade de Tampere)269 apresentou “The Great Media Debate”. O autor 

enfatizou que o ponto culminante do relatório MacBride é que, embora a tecnologia tenha 

mudado, a filosofia daquela comunidade de pensamento permanece importante. 

O mediador Richard Vincent apresentou o tema “The Future of Communication Policy 

and Social Equality in a post-NWICO, post-WSS Environment” [“O Futuro da Política de 

Comunicação e Igualdade Social em um meio pós-NOMIC, pós-CMSI”]. A sigla CMSI (WSIS, 

em inglês) significa Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que, para Vincent, criou 

“oportunidades globais de um diálogo global em múltiplos níveis”. Enfatiza a importância de 

haver lutas políticas dentro da sociedade da informação quanto à questão que distinga direitos 

autorais e acesso ao conhecimento; e também assinala a criação de fundos digitais solidários. 

 

Cryptorave270 

Patrocinei a Crypto Rave2015 via o crowdfunding Catarse. O evento ocorreu entre os 

dias 24 e 25 de abril de 2015, no Centro Cultural São Paulo, durante 24 horas. A atividade foi 

anunciada como agregando “mais de 37 atividades sobre segurança, criptografia, hacking, 

anonimato, privacidade e liberdade na rede”. 

O nome dos espaços dava a tônica do evento pelos personagens que homenageavam: 

Aaron Swartz, Chelsea Manning, Edward Snowden, Ada Lovelace, Luca Bastos. Um dos 

pontos altos do aprendizado da criptografia foi ouvir ativistas comentarem como ser um elo da 

rede de criptografia TOR, a qual evita que sejamos rastreados por serviços de vigilância 

                                                 

268 Autores, vinculação acadêmica e paper apresentado nesse painel da IAMCR: Robin E. Mansell (London School 

of Economics, Reino Unido): Subordinating Citizen Interests: Critical Junctures in the History of Communication 

Network Development; Katharine Sarikakis (Universidade de Viena, Áustria): The shaping of communicative 

spaces: the impact of proprietary policy geography; Richard C Vincent (Indiana State University, USA): The 

Future of Communication Policy and Social Equality in a post-NWICO, post-WSS Environment; Cees J. Hamelink 

(Universidade de Amsterdam, Holanda): Human Right to Communication and its Moral Obligation. 
269 Link de acesso a uma lista de publicações de Nordenstreng: 

<http://www.uta.fi/cmt/en/contact/staff/kaarlenordenstreng/publications.html>. 
270 Até metade do ano de 2015, a página do coletivo CryptoRave trazia um lado didático do ativismo estimulando 

o download em diversos menus da barra lateral: Manuais (“Documentos, livros, guias, tutoriais e divulgação”), 

Manual de Segurança (“Extensa documentação sobre criptografia, segurança e privacidade”), Tem boi na linha 

(“Guia prático de combate à vigilância na internet”), Tutoriais da Actantes (“Aprenda a instalar e configurar 

programas”), Protestos.org! (“Vai Protestar? Proteja-se”), Security in-a-box (“Táticas e ferramentas de segurança 

digital”), A Criptografia Funciona: Como Proteger sua Privacidade na Era da Vigilância em Massa 

(“Desatualizado! Livro de Micah F. Lee da Freedom of the Press Foundation”). No início de 2016, a página apenas 

divulgava uma convocatória para o próximo encontro. Link: <https://cryptorave.org/>. 
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massiva. Tal ferramenta serve a jornalistas e a ativistas para se precaverem contra processos e 

perseguições políticas. Outro bom momento: a conferência com o sueco Peter Sunde, fundador 

do The Pirate Bay, em que se pode perceber o papel que ele representava diante daquela 

comunidade de interessados em tecnologia e direitos ligados à informação. 

 

Hacks/Hackers271 

O evento do Hacks/Hackers São Paulo foi chamado de “Caderno Link do Estadão + 

Jornalismo Digital” e se deu na ONG Ação Educativa (Rua Gen. Jardim, 660 - Vila Buarque), 

24/8/2015. Houve um encontro com o editor do caderno Link, do jornal O Estado de São Paulo, 

Camilo Rocha, e a repórter e blogueira do Link, Ligia Aguilhar. 

 

Ocupa Pública 

A oficina foi das 14h às 16h. Além de pessoas de São Paulo. Vieram universitários de 

Florianópolis e de Sorocaba, uma jovem cientista política do Rio de Janeiro, algumas pessoas 

do interior. Na recepção, estiveram presentes Andrea Dip, Ciro Barros (“Treinados pra rinha de 

rua”); e Anna Beatriz Pouza e Gabriela Sá Pessoa que, juntas com Natacha Cortêz, haviam 

escrito a reportagem “Dor em dobro”272. 

Os jornalistas anfitriões repetiram bastante a palavra “privilégio” para descreverem a 

condição de trabalho que têm: “não estamos milionários, mas também não somos explorados 

por ninguém”. O motivo: a quantidade de tempo que dispõem para fazer matérias (entre um 

mês e três meses; chegando a extremos de seis meses). Outro fator: não têm anunciantes para 

prestarem contas nem pressão editorial que chegue a tirar o “protagonismo do repórter” 

(expressão usada por Ciro Barros). 

“Nunca fomos processados”, é uma frase que sempre fazem questão de repetir. Motivo: 

a grande apuração. Os repórteres também rebateram críticas, ora vindo das esquerdas (de que 

eles são financiados pela CIA, pela Fundação Ford), ora de grupos de direita. A Agência Pública 

recebe o financiamento da Fundação Ford, da Omidyar Network e das Fundações Open Society. 

                                                 

271 A rede Hacks/Hackers tem capítulos em 60 cidades. Em São Paulo, as atividades começaram em 2012. “É para 

hackers que exploram tecnologias para filtrar e visualizar informações, e para os jornalistas que usam a tecnologia 

para encontrar e contar histórias”. Para explicarem a sua atuação e a convergência entre programadores e redatores, 

escrevem: “Os mundos de hackers e jornalistas estão se unindo ao passo que o jornalismo se torna digital e as 

empresas de internet tornam-se impérios de mídia. Jornalistas podem ser chamados de ‘hacks’, alguém que pode 

dar um significado às palavras em qualquer situação. Já os hackers têm habilidade semelhante para dar significado 

aos códigos de programação. O hacker-jornalista está engajado em superar o vão que existe entre estes dois 

mundos”. Fonte da informação: <http://www.meetup.com/pt-BR/hackshackerssp/>. 
272 Links para as reportagens: <http://apublica.org/2015/07/treinados-pra-rinha-de-rua/>, <http://apublica.org/ 

2014/05/dor-em-dobro-2/>. 
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Parte do orçamento deriva de financiamentos coletivos, como o “Crowdfunding Reportagem 

Pública 2015” e o “Crowdfunding Reportagem Pública”273. Foi o crowdfunding que levou o 

autor da tese ao “Ocupe a Pública” (29/8/2015), naquele endereço no Santa Cecília, próximo 

do metrô Marechal Deodoro, numa réplica de uma vila italiana, cujo proprietário a aluga para 

diversas empresas trabalharem (na rua Vitorino Camilo, 453, casa 2, Santa Cecília).  

                                                 

273 <http://apublica.org/quem-somos/#financiadores>. 



229 

 

5 LISTA MUNDIAL DE REDES DE JORNALISMO 

INVESTIGATIVO 

 

 

Cada uma das organizações a seguir, em alguma medida, está habilitada a desenvolver 

projetos em jornalismo transnacional. Elas possuem o capital humano para tanto, basta que 

tenham a disposição de se envolver com o método. A lista a seguir foi obtida em setembro de 

2015 na base de dados da GIJN, sigla em inglês da Rede Global de Jornalismo Investigativo 

(Global Investigative Journalism Network)274. Houve uma tradução livre dos nomes das 

organizações. 

 

Tabela 9 – Lista mundial de redes de jornalismo investigativo. 
 

Núm. Região Abrangência Tradução livre 

1 África África 
Rede Africana de Centros de Jornalismo 

Investigativo 

2 África Moçambique Centro de Integridade Pública 

3 África N/DF Fórum para Repórteres Investigativos Africanos 

4 África Nigéria Centro Internacional de Reportagem Investigativa 

5 África África do Sul Oficina de Jornalismo Investigativo 

6 África África do Sul M & G Centro de Jornalismo Investigativo 

7 África África do Sul 
Centro de Jornalismo Ambiental Investigativo 

Oxpeckers 

8 África África Oriental Programa Africano para Reportagem Investigativa 

9 África Nigéria Centro Wole Soyinka de Jornalismo Investigativo 

11 Ásia e Pacífico Afeganistão Centro Afegão para Jornalismo Investigativo 

12 Ásia e Pacífico Nepal Centro de Jornalismo Investigativo 

13 Ásia e Pacífico Paquistão Centro de Reportagem Investigativa no Paquistão 

14 Ásia e Pacífico Índia N/DF 

15 Ásia e Pacífico Coreia do Sul Centro Coreano de Jornalismo Investigativo 

16 Ásia e Pacífico Nova Zelândia 
Centro de Jornalismo Investigativo da Nova 

Zelândia 

17 Ásia e Pacífico Filipinas Centro Filipino de Jornalismo Investigativo 

18 Ásia e Pacífico Tailândia 
Centro Tailandês de Informação para Direitos 

Civis e de Jornalismo Investigativo 

20 Leste Europeu/ Ex-URSS Bielorrússia Agência de Investigações Jornalísticas 

21 Leste Europeu/ Ex-URSS Hungria N/DF 

22 Leste Europeu/ Ex-URSS Bálcãs Rede Balcânica de Reportagem Investigativa 

23 Leste Europeu/ Ex-URSS Letônia Centro Báltico de Jornalismo Investigativo 

24 Leste Europeu/ Ex-URSS Bósnia Centro Bósnio para Reportagem Investigativa 

                                                 

274 Link de acesso: <http://gijn.org/resources/investigative-journalism-organizations/>. 
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25 Leste Europeu/ Ex-URSS Bulgária Centro Búlgaro de Jornalismo Investigativo 

26 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Centro de Reportagem Investigativa da Crimeia 

27 Leste Europeu/ Ex-URSS 
República 

Tcheca 
Centro Tcheco para o Jornalismo Investigativo 

28 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Instituto Donetsk de Informação 

29 Leste Europeu/ Ex-URSS Rússia Fundação para o Jornalismo Investigativo 

30 Leste Europeu/ Ex-URSS Polônia N/DF 

31 Leste Europeu/ Ex-URSS Hungria N/DF 

32 Leste Europeu/ Ex-URSS Armênia N/DF 

33 Leste Europeu/ Ex-URSS Croácia Centro de Jornalismo Investigativo 

34 Leste Europeu/ Ex-URSS Moldávia Centro de Jornalismo Investigativo da Moldávia 

35 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Escritório de Reportagem Investigativa Svidomo 

36 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Agência Kiev para Reportagem Investigativa 

37 Leste Europeu/ Ex-URSS Kosovo Centro para Jornalismo Investigativo de Kosovo 

38 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Centro Nikolayev para Reportagem Investigativa 

39 Leste Europeu/ Ex-URSS 
Europa 

Ocidental 

Projeto de Reportagem sobre Corrupção e Crime 

Organizado 

40 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia 
Instituto Regional para Desenvolvimento da 

Imprensa 

41 Leste Europeu/ Ex-URSS Moldávia RISE Moldávia 

42 Leste Europeu/ Ex-URSS Romênia Projeto RISE 

43 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Agência Rivne para a Reportagem Investigativa 

44 Leste Europeu/ Ex-URSS Romênia Centro Romeno para o Jornalismo Investigativo 

45 Leste Europeu/ Ex-URSS 
Europa 

Ocidental 
SCOOP 

46 Leste Europeu/ Ex-URSS Macedônia SCOOP Macedônia 

47 Leste Europeu/ Ex-URSS Ucrânia Centro Sebastopol para Jornalismo Investigativo 

48 Leste Europeu/ Ex-URSS Sérvia Centro Sérvio para Reportagem Investigativa 

49 Leste Europeu/ Ex-URSS Eslovênia Centro Esloveno para Jornalismo Investigativo 

50 Leste Europeu/ Ex-URSS Geórgia Studio Monitor 

51 Leste Europeu/ Ex-URSS Hungria Transilvânia Transparente 

53 América Latina e Caribe Brasil Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

54 América Latina e Caribe Chile Centro para Jornalismo Investigativo 

55 América Latina e Caribe Nicarágua Centro de Investigação da Comunicação 

56 América Latina e Caribe Colômbia Connectas 

57 América Latina e Caribe Colômbia Conselho de Redação 

58 América Latina e Caribe El Salvador O Farol 

59 América Latina e Caribe Argentina Fórum de Jornalismo Argentino 

60 América Latina e Caribe Peru IDL-Repórteres 

61 América Latina e Caribe Peru Instituto para Imprensa e Sociedade 

62 América Latina e Caribe México Fundação Mexicana para Jornalismo Investigativo 

63 América Latina e Caribe Guatemala Praça Pública 

64 América Latina e Caribe Brasil Pública 

66 
Oriente Médio, Norte da 

África e Turquia 
 Repórteres Árabes para o Jornalismo Investigativo 

67 
Oriente Médio, Norte da 

África e Turquia 
Marrocos 

Associação Marroquina para o Jornalismo 

Investigativo 
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68 
Oriente Médio, Norte da 

África e Turquia 
Turquia Plataforma para o Jornalismo Independente 

70 América do Norte  Grupos Nacionais e Internacionais 

71 América do Norte Estados Unidos 100 Repórteres 

72 América do Norte Canadá Associação Canadense de Jornalistas 

73 América do Norte Canadá Centro Canadense para o Jornalismo Investigativo 

74 América do Norte Estados Unidos Centro de Reportagem Investigativa 

75 América do Norte Estados Unidos Centro de Integridade Pública 

76 América do Norte Estados Unidos FairWarning 

77 América do Norte Estados Unidos 
Rede de Reportagens sobre Alimentos e Meio 

Ambiente 

78 América do Norte Estados Unidos Fundo para o Jornalismo Investigativo 

79 América do Norte Estados Unidos Rede Global de Jornalismo Investigativo 

80 América do Norte Estados Unidos Centro Internacional para Jornalistas 

81 América do Norte Estados Unidos Programa Internacional de Reportagem 

82 América do Norte Estados Unidos Projeto Internacional de Reportagem 

83 América do Norte Estados Unidos Fundo Investigativo 

84 América do Norte Estados Unidos Rede de Notícias Investigativas 

85 América do Norte Estados Unidos Repórteres e Editores Investigativos 

86 América do Norte Estados Unidos Programa para Reportagem Investigativa 

87 América do Norte Estados Unidos Oficina de Reportagem Investigativa 

88 América do Norte Estados Unidos Mongabay.org 

89 América do Norte Estados Unidos OpenSecrets.org 

90 América do Norte Estados Unidos ProPublica 

91 América do Norte Estados Unidos Instituto Schuster para o Jornalismo Investigativo 

92 América do Norte Estados Unidos 
Centro Toni Stabile para o Jornalismo 

Investigativo 

93 América do Norte Estados Unidos Grupos locais e regionais 

94 América do Norte Estados Unidos Bulldog de Austin 

95 América do Norte Estados Unidos Bulldog de Broward 

96 América do Norte Estados Unidos Centro de Jornalismo Investigativo 

97 América do Norte Estados Unidos Limites da Cidade 

98 América do Norte Estados Unidos Grupo de Investigação da Saúde de Connecticut 

99 América do Norte Estados Unidos Centro de Reportagem Investigativa da Flórida 

100 América do Norte Estados Unidos Rede I-News 

101 América do Norte Estados Unidos Investigative Newsource 

102 América do Norte Estados Unidos InvestigateWest 

103 América do Norte Estados Unidos 
Centro de Reportagem Investigativa do Meio-

Oeste 

104 América do Norte Estados Unidos MinnPost 

105 América do Norte Estados Unidos 
Centro para Reportagens Investigativas da Nova 

Inglaterra 

106 América do Norte Estados Unidos Observatório de Oklahoma 

107 América do Norte Estados Unidos Public Herald 

108 América do Norte Estados Unidos Fonte Pública 

109 América do Norte Estados Unidos Tribuna do Texas 

110 América do Norte Estados Unidos Jornalismo Cão de Guarda do Texas 
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111 América do Norte Estados Unidos The Lens 

112 América do Norte Estados Unidos Voz de San Diego 

113 América do Norte Estados Unidos Jornalismo Cão de Guarda da Nova Inglaterra 

114 América do Norte Estados Unidos 
Centro para o Jornalismo Investigativo de 

Wisconsin 

115 América do Norte Estados Unidos WyoFile 

117 Europa Ocidental Itália Associação de Jornalismo Investigativo 

118 Europa Ocidental Reino Unido Escritório de Jornalismo Investigativo 

119 Europa Ocidental Reino Unido Centro para o Jornalismo Investigativo 

120 Europa Ocidental Alemanha CORRECT!V 

121 Europa Ocidental Dinamarca 
Associação Dinamarquesa para o Jornalismo 

Investigativo 

122 Europa Ocidental Holanda 
Dutch-Flemish Association for Investigation 

(VVOJ) 

123 Europa Ocidental Áustria Dossier 

124 Europa Ocidental Bélgica Fundo Europeu para o Jornalismo Investigativo 

125 Europa Ocidental Finlândia 
Associação Finlandesa para o Jornalismo 

Investigativo 

126 Europa Ocidental Bélgica Fundos para o Jornalismo 

127 Europa Ocidental Espanha Fundação Cidadã Civio 

128 Europa Ocidental Suécia Grävände Journalister 

129 Europa Ocidental Noruega Hate Speech International 

130 Europa Ocidental Islândia Centro Islandês para o Jornalismo Investigativo 

131 Europa Ocidental Suíça Investigativ.ch 

132 Europa Ocidental Dinamarca Dinamarca Reportagem Investigativa 

133 Europa Ocidental Itália Projeto Itália de Jornalismo Investigativo 

134 Europa Ocidental Irlanda Fundo de Jornalismo Mary Raftery 

135 Europa Ocidental Reino Unido The Muckraker 

136 Europa Ocidental Alemanha Netzwerk Recherche 

137 Europa Ocidental Noruega 
Fundação Norueguesa para o Jornalismo 

Investigativo 

138 Europa Ocidental Bélgica 
Fundo Pascal Decroos para o Jornalismo 

Investigativo 

139 Europa Ocidental Suíça Rede Suíça de Repórteres Investigativos 

140 Europa Ocidental Holanda ZAM 

Fonte: a planilha foi montada a partir de dados extraídos da base do GIJN em setembro de 2015.  
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6 BASES DE DADOS PARA JORNALISTAS BRASILEIROS 

 

 

Segue abaixo uma planilha do Google Docs a fim de localizar esses recursos on-line, 

cujo crédito de compilação pertence ao jornalista Tiago Mali275 e a seus colaboradores. O 

conteúdo foi compartilhado por aquele jornalista-pesquisador durante a oficina de “RAC 

Básica” (Abraji 2015). Ao espírito do Creative Commons, damos o crédito e compartilhamos o 

conhecimento. Aviso: alterações foram feitas nos textos de descrição a fim de corrigir erros de 

grafia que passam despercebidos na web. 

 

Tabela 10 – Bases de dados para jornalistas (MALI, 2015). 
 

Base de dados Link Categoria Descrição 

Prestações de 

Contas 2014 
tinyurl.com/doacoescp  Política Para consultar doações e despesas de campanha 

Projeto 

Excelências 
excelencias.org.br  Política Bens, votações e participação de parlamentares 

Senado 
http://www.senado.gov

.br/transparencia/  

Política 
Gastos dos senadores com verba de gabinete, 

orçamentos temáticos 

Câmara dos 

deputados 

http://www.camara.gov

.br/cota-parlamentar/  

Política Gastos dos deputados 

Portal da 

Transparência 

Federal 

portaltransparencia.gov

.br 

Política 

Checar cartões corporativos, investigar se 

empresa é inidônea e detalhar convênios e 

gastos do governo 

Atlas do 

Desenvolvimen

to Humano 

atlasbrasil.org.br  

Dados 

sociais, 

Economia 

Evolução dos indicadores de IDH no Brasil 

Dados do IDH 
http://hdr.undp.org/en/

data  

Dados 

sociais, 

Economia 

Índice de Desenvolvimento Humano e 

indicadores sociais comparáveis entre países 

Banco Mundial 
http://data.worldbank.o

rg/  

Economia Grande repositório de dados socioeconômicos 

Estatísticas da 

OCDE 
http://stats.oecd.org/  

Dados 

sociais, 

Economia 

Base gigante que permite comparações nas mais 

diferentes áreas, entre o grupo de países mais 

ricos do mundo. O Brasil está em algumas das 

estatísticas, junto com emergentes, em caráter 

de comparação 

AliceWeb 
http://aliceweb.mdic.go

v.br/  

Economia 
Informações bastante detalhadas a respeito da 

importação e exportação de produtos pelo Brasil 

AliceWeb 

Mercosur 

www.alicewebmercosu

l.mdic.gov.br/  

Economia 

O mesmo que o Aliceweb Brasil, mas com 

informações desde 2007 sobre outros membros 

do Bloco 

Sidra 
http://www.sidra.ibge.g

ov.br/  

Dados 

sociais, 

Economia, 

Demografias 

Interface para a consulta personalizada de várias 

bases de dados do IBGE, principalmente a 

PNAD 

                                                 

275 Link da planilha: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oe4vWQkNhJ3qWZdgKeTb1rYyjPRtK4hyf 

CYIruzBjU0/edit?pref=2&pli=1#gid=0>. 

http://tinyurl.com/doacoescp
http://excelencias.org.br/
http://www.senado.gov.br/transparencia/
http://www.senado.gov.br/transparencia/
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/
http://portaltransparencia.gov.br/
http://portaltransparencia.gov.br/
http://atlasbrasil.org.br/
http://hdr.undp.org/en/data
http://hdr.undp.org/en/data
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://stats.oecd.org/
http://aliceweb.mdic.gov.br/
http://aliceweb.mdic.gov.br/
http://www.alicewebmercosul.mdic.gov.br/
http://www.alicewebmercosul.mdic.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/
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UN Data https://data.un.org/  

Dados 

sociais, 

Economia, 

Demografias 

Repositório que reúne informações de todas as 

agências da ONU. Nem sempre tem as 

informações mais atuais 

Site Objetivos 

do Milênio 

mdgs.un.org/unsd/mdg/

Metadata.aspx  

Dados 

sociais, 

Economia 

Página oficial para acompanhar a evolução dos 

países nas metas do milênio 

Registro BR registro.br  Tecnologia 
Saiba quem são os responsáveis por sites com a 

terminação “.br” 

Whois https://who.is/  Tecnologia Pesquise os donos de vários domínios no mundo 

Datasus 
http://www2.datasus.go

v.br/  

Saúde, 

Segurança, 

Polícia 

Repositório de dados sobre saúde, doenças e 

mortalidade no Brasil 

Repositório de 

Dados 

Eleitorais 

http://www.tse.jus.br/el

eicoes/estatisticas/repo

sitorio-de-dados-

eleitorais 

Política 

Estatísticas sobre candidaturas, bens de 

campanha, prestação de contas, eleitorado e 

votações oficiais do TSE. Bases de dados 

grandes, não é próprio para consultas 

individuais 

Portal Meu 

Município 

http://www.meumunici

pio.org.br/ 

Economia, 

Política 

Finanças municipais da maioria das cidades do 

Brasil retiradas dos dados do Tesouro. Dá para 

comparar arrecadação e gastos de municípios 

diferentes 

Salic 
http://novosalic.cultura.

gov.br/cidadao/  

Cultura 
Sistema de consulta a dados de projetos 

culturais com apoio da Lei Rouanet 

IPARDES 
http://www.ipardes.pr.g

ov.br/imp/index.php  

Dados 

sociais, 

Economia 

Reúne indicadores de diversos órgãos públicos 

sobre os municípios do Paraná, filtrando-os por 

cidade e microrregião geográfica. De uso fácil 

tanto para comparação entre municípios quanto 

para séries históricas. Gera tabelas em .xml 

QEdu http://www.qedu.org.br  Educação 

Reúne dados do MEC sobre as escolas 

brasileiras: IDEB, Censo Escolar, Prova Brasil e 

ENEM. É muito mais fácil e intuitivo de usar 

que o site do Ministério. Permite buscar 

diretamente por estado, escola ou cidade 

USP 
http://uspdigital.usp.br/

portaltransparencia/  

Educação 

Portal de Transparência da Universidade de São 

Paulo (USP) que reúne dados de remuneração 

de servidores 

Unicamp 
http://www.aeplan.unic

amp.br/  

Educação 
Site que reúne anuários e orçamento da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

Unesp 
http://unesp.br/transpar

encia/  

Educação 

Portal da Transparência da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(Unesp) 

Receita Federal 

http://www.receita.faze

nda.gov.br/Aplicacoes/

ATSPO/Certidao/CndC

onjuntaInter/InformaNI

Certidao.asp?Tipo=1  

Economia, 

Política 
Endereço para checar CNPJ de empresas 

Weblogs/sites 

on Data-Driven 

Journalism 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1DF

OiOnIT6krphqYH5kF_

XoAgFjx1sLmDhDivJ

CCMp3M/edit?pli=1#g

id=0 

Geral Descrição não informada 

Estadão dados 
http://blog.estadaodado

s.com/  

Jornalismo 

de dados 
Descrição não informada 

Basômetro 
http://estadaodados.co

m/basometro/  

 Descrição não informada 

FohaSPDados 
http://folhaspdados.blo

gfolha.uol.com.br/  

Política Descrição não informada 

https://data.un.org/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
http://registro.br/
https://who.is/
http://www2.datasus.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.meumunicipio.org.br/
http://www.meumunicipio.org.br/
http://novosalic.cultura.gov.br/cidadao/
http://novosalic.cultura.gov.br/cidadao/
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php
http://www.qedu.org.br/
http://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/
http://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/
http://www.aeplan.unicamp.br/
http://www.aeplan.unicamp.br/
http://unesp.br/transparencia/
http://unesp.br/transparencia/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOiOnIT6krphqYH5kF_XoAgFjx1sLmDhDivJCCMp3M/edit?pli=1#gid=0
http://blog.estadaodados.com/
http://blog.estadaodados.com/
http://estadaodados.com/basometro/
http://estadaodados.com/basometro/
http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/
http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/
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Livre Acesso - 

Zero hora 

http://wp.clicrbs.com.b

r/livreacesso/?topo=13,

1,1,,1,13 

Jornalismo 

de dados 
Descrição não informada 

Agência 

Pública 
http://apublica.org/ 

Jornalismo 

de dados 
Descrição não informada 

InfoAmazônia 
http://infoamazonia.org

/pt/#!/map=6731  

Meio 

Ambiente 
Descrição não informada. 

Ecolab 
http://ecolab.oeco.org.b

r/pt  

Meio 

Ambiente 
Descrição não informada 

Contas Abertas 
http://www.contasabert

as.com.br/website/  

Política Descrição não informada 

Políticos do 

Brasil 

http://noticias.uol.com.

br/politica/politicos-

brasil/  

Política Descrição não informada 

Fórum de 

Direito de 

Acesso a 

Informações 

Públicas 

http://www.informacao

publica.org.br/  

Jornalismo 

de dados 
Descrição não informada 

Transparência 

Brasil 

http://www.transparenc

ia.org.br/ 

Política Descrição não informada 

Meu Município 
http://www.meumunici

pio.org.br/ 

Economia, 

Política 
Dados de finanças de municípios brasileiros 

Índice de 

transparência 

(estados e 

municípios) 

http://indicedetranspare

ncia.com/  

Política Descrição não informada 

USP 
https://uspdigital.usp.br

/portaltransparencia/  

Educação Descrição não informada 

Unicamp 
http://www.aeplan.unic

amp.br/  

Educação Descrição não informada 

Unesp 
http://unesp.br/transpar

encia/  

Educação Descrição não informada 

IPEADATA 
http://www.ipeadata.go

v.br/  

Economia 
Para consultar dados econômicos sejam eles 

macro dados, regionais ou sociais 

Ministério do 

Trabalho - 

Trabalho 

Escravo 

http://portal.mte.gov.br

/trab_escravo/portaria-

do-mte-cria-cadastro-

de-empresas-e-pessoas-

autuadas-por-

exploracao-do-

trabalho-escravo.htm  

Trabalho Dados sobre trabalho análogo à escravidão 

Ministério do 

Trabalho - 

RAIS 

http://portal.mte.gov.br

/portal-mte/rais/  

Trabalho Detalhes sobre o mercado de trabalho brasileiro 

Programa 

Todos pela 

Educação 

http://www.todospelae

ducacao.org.br  

Educação 

Dados da ONG, sobre números sobre a 

qualidade e evolução da educação por regiões 

do Brasil 

QEdu http://www.qedu.org.br Educação Descrição não informada 

Censo dos EUA http://www.census.gov/ Internacional Censo Americano 

Portal da 

transparência 

federal 

http://www.acessoainfo

rmacao.gov.br/sistema/

Principal.aspx 

 Descrição não informada 

Google Trends 
http://googletrends.gith

ub.io/data/  

Internet, 

Vários 

Série de bases de dados com tendências de 

buscas do Google em diferentes assuntos 

Plataforma 

Aquarius 

http://aquarius.mcti.go

v.br/app/  

Ciência e 

Tecnologia 
Dados sobre produção científica no Brasil 

http://wp.clicrbs.com.br/livreacesso/?topo=13,1,1,,1,13
http://wp.clicrbs.com.br/livreacesso/?topo=13,1,1,,1,13
http://wp.clicrbs.com.br/livreacesso/?topo=13,1,1,,1,13
http://infoamazonia.org/pt/#!/map=6731
http://infoamazonia.org/pt/#!/map=6731
http://ecolab.oeco.org.br/pt
http://ecolab.oeco.org.br/pt
http://www.contasabertas.com.br/website/
http://www.contasabertas.com.br/website/
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/
http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.informacaopublica.org.br/
http://www.transparencia.org.br/
http://www.transparencia.org.br/
http://www.meumunicipio.org.br/
http://www.meumunicipio.org.br/
http://indicedetransparencia.com/
http://indicedetransparencia.com/
https://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/
https://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/
http://www.aeplan.unicamp.br/
http://www.aeplan.unicamp.br/
http://unesp.br/transparencia/
http://unesp.br/transparencia/
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.ipeadata.gov.br/
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/rais/
http://portal.mte.gov.br/portal-mte/rais/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Principal.aspx
http://googletrends.github.io/data/
http://googletrends.github.io/data/
http://aquarius.mcti.gov.br/app/
http://aquarius.mcti.gov.br/app/
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Index Mundi 
http://www.indexmund

i.com/  

Estatísticas 

Excelente site para achar rapidamente 

estatísticas sobre economia, geografia, política 

etc de todos os países do mundo 

World Mapper 
http://www.worldmapp

er.org/  

Mapas e 

estatísticas 

Site que apresenta mapas de qualquer tipo 

desenvolvidas a partir das estatísticas sobre 

população, recursos, clima etc. A maioria dos 

mapas são animados, o que é excelente para 

colocar em blogs ou apresentações 

World by Map http://world.bymap.org  

Mapas e 

estatísticas 

Outro site de mapas e estatísticas divididos por 

temas: é bom porque você poder rapidamente 

achar muitos dados presentes também nas metas 

das Nações Unidas 

China Data 

Online 

http://chinadataonline.o

rg/member/AtlasStats/  

Mapas e 

estatísticas 

Site do governo chinês com estatísticas sobre o 

país 

FONTE: Oficina “RAC Básica” com Tiago Mali”, Abraji 2015. 

http://www.indexmundi.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.worldmapper.org/
http://www.worldmapper.org/
http://world.bymap.org/
http://chinadataonline.org/member/AtlasStats/
http://chinadataonline.org/member/AtlasStats/

