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Resumo

A pesquisa busca entender se o Jornalismo Investigativo
possui especificidades que o diferenciam do Jornalismo
Informativo  embora  todo  Jornalismo  tenha  como
pressuposto a investigação. A pesquisa também mapeia
os  cursos  de  graduação  em  Jornalismo  nas
universidades do Paraná e Santa Catarina com o objetivo
de, através das ementas,  entender como o Jornalismo
Investigativo se apresenta nas universidades mapeadas.

Introdução 

Jornalismo Investigativo se desenvolve como um produto
da iniciativa pessoal, como uma reportagem especial ou
como  assuntos  de  interesse  público  que  algumas
organizações  e  instituições  querem  manter  segredo
(LOPES, 2003). Sequeira (2005) afirma que, quando se
trata de Jornalismo Investigativo, não se pode deixar de
lado  a  questão  da  independência  informativa,  que
pressupõe  um  contexto  de  liberdade  para  a  prática
profissional.  Portanto,  o jornalista  que está a cargo da
reportagem investigativa precisa estar livre de qualquer
encargo  que  possa  comprometer  ou  limitar  qualquer
etapa  da  investigação.  Entende-se  que  o  jornalismo
investigativo torna-se uma intenção, ou iniciativa própria
do jornalista  de tornar  público  alguma informação que
seja  relevante  para  grande parte  da  população  e  que
para  realizar  reportagens  investigativas,  o  jornalista
precisa estar desvinculado do dia a dia da redação. 

Material e Métodos

O percurso metodológico adotado foi de primeiro mapear
as  universidades  públicas  do  Paraná  dentro  de  cada
mesorregião e fazer a análise a partir  das ementas de
cada  universidade,  utilizando  como  instrumento  a
pesquisa na página ou documento (Ctrl + F). Depois de
feito o levantamento, as universidades mapeadas foram:
Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste  (Unicentro)  no
Centro-Sul,  em  Guarapuava;  Universidade  Federal  do
Paraná  (UFPR)  na  região  Metropolitana,  em  Curitiba;
Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  (UEPG)  no
Centro-Oriental,  em  Ponta  Grossa;  Universidade
Estadual  de  Londrina  (UEL)  no  Norte  Central,  em
Londrina. No mapeamento das universidades de Santa
Catarina,  utilizamos o  mesmo método de  pesquisa  de
página  e  identificamos  a  divisão  do  estado  em  seis
mesorregiões.  A  partir  dessas  mesorregiões,  foram
mapeadas três universidades:  Universidade Federal  de
Santa Catarina (UFSC), pública, na Grande Florianópolis,
Universidade  Regional  de  Blumenau  (FURB),  privada,
no Vale do Itajaí e Universidade Comunitária da Região

de  Chapecó  (UNOCHAPECÓ),  privada,  no  Oeste
Catarinense.

Resultados e Discussão

No  total,  das  sete  universidades  mapeadas,
quatro  mencionam  jornalismo  investigativo  como
disciplina ou parte integrante de outra disciplina, ou seja,
57%.  A  Universidade  Federal  do  Paraná  é  a  única
universidade,  dentre  as  mapeadas,  que  apresenta
jornalismo investigativo como parte  integrante de outra
disciplina e como disciplina própria, no caso, vinculada
ao jornalismo de dados. As universidades mapeadas e o
grau  de  relação  com  o  jornalismo  investigativo  são:
Unicentro,  apresenta Jornalismo  Investigativo  como
disciplina  optativa;  UEPG, menciona  Jornalismo
Investigativo na ementa de Textos III; UEL, não consta
Jornalismo Investigativo como disciplina nem como parte
integrante  de  outra  disciplina;  UFPR,  conta  com uma
disciplina  obrigatória  de  Jornalismo  Investigativo  e  de
Dados e menciona Jornalismo Investigativo na disciplina
de  Redação  Jornalística  III;  FURB,  não  consta
Jornalismo Investigativo como disciplina nem como parte
de  outra  disciplina;  UFSC,  apresenta Jornalismo
Investigativo como matéria optativa; UNICHAPECÓ, não
consta  Jornalismo  como  disciplina  nem  como  parte
integrante de outra disciplina.

 Conclusões

Pode-se entender, com base na relação entre a literatura
disponível e as ementas, que as universidades que não
dispõe  de  um  espaço  na  ementa  para  o  jornalismo
investigativo  entendem que o  jornalismo  informativo  já
cumpre  o  papel  da interpretação.  Já  as  universidades
que constam jornalismo investigativo como disciplina ou
parte integrante de outra disciplina consideram que parte
da  formação  do  aluno  em  jornalismo  se  dá  pelo
conhecimento  do  jornalismo  investigativo  como prática
profissional que dispõe de especificidades ou como área
de debate para fomento de discussões teóricas acerca
de sua posição dentro do jornalismo.
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