
INTRODUÇÃO

À primeira vista, o termo “jornalismo investigativo” dói no ouvido,
soa redundante. Afinal, todo o blablablá acadêmico sobre a atividade
jornalística bate, desde sempre, na tecla do se-é-jornalismo-tem-que-
ser-investigativo. Entre os jornalistas formados antes do fenômeno do
fax e da internet, entre os quais estou incluído, esse senso comum tem
força de verdade inexorável. De fato, até o surgimento das facilidades
das ferramentas eletrônicas de busca, toda apuração, por mais simples
que fosse, tomava ares de investigação. Hoje, se o repórter tem dúvidas
sobre a grafia de “Juscelino Kubitschek”, basta entrar no site do Google
e tascar: “JK Brasília”. Pronto, uma centena de documentos vai surgir na
tela com o nome do fundador da capital federal. Em tempos idos, o
mesmo repórter teria que ir fuçar nos arquivos da redação, procurar em
jornais antigos, enciclopédias, almanaques, consultar sábios de plantão
para achar a informação desejada. Até o início da década de 1990, para
conseguir dados e estatísticas, os jornalistas tinham que se deslocar
fisicamente às fontes, revirar registros, debruçar-se sobre planilhas.
Atualmente, o que não está em páginas da internet pode ser enviado por
fax ou e-mail pelas assessorias.

Aos poucos, portanto, a investigação deixou de ser um simples
preceito para se transformar, graças à modernidade, em uma área de
crescente especialização. Virou um nicho, uma marca e um símbolo de
status dentro do jornalismo brasileiro.

De certa forma, para se compreender a extensão dessa novidade é
preciso libertar-se da concepção simplista, embora essencialmente
verdadeira, de que todo jornalismo é investigativo. Essa não é uma verdade
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absoluta, nem mesmo para casos carimbados com a marca. Muitas das
reportagens vendidas ao público como fruto de jornalismo investigativo –
denúncias bombásticas, flagrantes de corrupção, escândalos políticos – não
passaram nem perto de uma investigação. Foram entregues prontas ao
repórter, como naco compartilhável das estruturas de poder da República
que cabem, supostamente por direito, às redações brasileiras. Rendem bons
furos, bons prêmios, mas nada têm a ver com jornalismo investigativo.

Este livro trata de um fenômeno didaticamente organizado, mas
ainda carente de regras e compreensão geral. A reportagem, de fato,
não prescinde de investigação. Mas jornalismo investigativo é algo mais
complexo, trabalhoso e perigoso. Não se assemelha com a rotina natural
das redações. Exige talento, tempo, dinheiro, paciência e sorte.

No Brasil, o boom da investigação jornalística teve que esperar o fim da
ditadura militar (1964-1985) para acontecer. Durante os 21 anos de rodízio
de generais no Palácio do Planalto, a imprensa brasileira ficou, em maior e
menor escala, sufocada pela censura e pela força da repressão. Vivia, aqui e
ali, de iniciativas pontuais. Com a redemocratização do país, em 1985, os
jornalistas começaram a respirar, a fugir do noticiário oficial e, finalmente,
a buscar a melhor notícia – aquela que está escondida.

Foi na Era Collor, no entanto, que os métodos de investigação tornaram-
se organizados dentro das redações. Os sucessivos escândalos ocorridos
entre 1990 e 1992, durante a gestão do presidente Fernando Collor de Mello,
resultaram em uma febre investigatória francamente disseminada na
imprensa nacional. Pode-se dizer que o impeachment de Collor é o marco zero
do jornalismo investigativo no Brasil. A partir dele, jornalistas e donos de
empresas de comunicação viram-se diante de uma nova e poderosa
circunstância, com conseqüências ainda a serem dimensionadas.

A criação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji),
em 2002, foi um salto evolutivo nesse processo. É uma instituição de
jornalistas, desvinculada dos diversos interesses das empresas de
comunicação.  Associações desse tipo estão espalhadas pelo mundo todo,
das Filipinas à Dinamarca, com o objetivo comum de sistematizar práticas
e conhecimentos ainda dispersos do jornalismo investigativo. Tratam,
principalmente, da utilização de meios eletrônicos como fonte de consulta
e pesquisa para a investigação. Falam, portanto, de tempos que chegam
e outros ainda por vir. Não há como ignorá-las.


