Jornalismo Investigativo Fato Trás Notícia
jornalismo investigativo e sua substituição pela prática ... - inglesa, o investigador. repórter era o que
não se limitava a descrever o fato, mas o que, depois de investigá-lo, contava uma história” (vidigal, 2002).
jornalismo investigativo é uma área específica da profissão, porém também é considerada uma “técnica que
se pode aplicar em qualquer matéria, seja ela de esporte, resistência e gênero no jornalismo: a prática
livros sobre ... - mesmo nos livros escritos por pesquisadoras, como jornalismo investigativo: o fato por trás
da notícia, de cleofe sequeira (2005), destaca-se a contribuição dos jornalistas homens em detrimento do
trabalho das repórteres. a ausência da temática de gênero nas pesquisas em jornalismo investigativo e
interesse pÚblico - relação aos interesses atendidos pelo jornalismo investigativo ao publicar determinada
informação. além disso, verificar se a imprensa atende sua responsabilidade social ao divulgar os casos de má
conduta de homens públicos e se a denúncia é, de fato, uma questão o papel do jornalista investigativo sersibardari - jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia. são paulo: summus, 2005. 4 pelo jornalista
arcanjo antônio lopes do nascimento, o tim lopes, sobre a prostituição infantil nos bailes funks promovidos por
traficantes da vila do cruzeiro, na cidade do rio de janeiro, pode ser classificada como reportagem
investigativa original, ... o conhecimento no jornalismo e os processos de produÇÃo ... - palavraschave: jornalismo investigativo, feminização nas redações, representatividade feminina. introdução a pesquisa
aborda o jornalismo investigativo e a sua representatividade de gênero nas redações quanto a produção de
jornalismo investigativo, tem como campo específico de pesquisa a redação do jornal gazeta do povo. plano
de ensino-jornalismo especializado - jornalismo investigativo- o fato por trás da noticia. summus, 2008.
stycer, mauricio. história do lance! projeto e prática do jornalismo esportivo. editora alameda. 2009.
complemetar abramczyk, j. médico e repórter. são paulo: editora publifolha, 2013. barbeiro, heródoto manual
de jornalismo para rádio tv e novas mídias. rio de janeiro. jornalismo investigativo e interesse pÚblico - o
projeto de pesquisa “jornalismo investigativo e interesse público: experiências profissionais no processo de
construção social da realidade” pretende estudar os critérios de noticiabilidade e valores-noticia aplicados ao
jornalismo tido como investigativo, especificamente em impressos diários de ampla circulação no brasil.
programa de disciplina - jornalismo.ufop - departamento de ciÊncias sociais, jornalismo e serviÇo social –
decso programa de disciplina disciplina tópicos especiais em redação jornalística código csa576 curso
jornalismo ... jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia. são paulo: summus, 2005. sousa, jorge pedro.
elementos de teoria e pesquisa da comunicação e dos ... universidade federal de ouro preto ... jornalismo.ufop - departamento de ciÊncias sociais, jornalismo e serviÇo social – decso programa de
disciplina disciplina laboratório integrado ii: grande reportagem código csa236 curso jornalismo ... jornalismo
investigativo: o fato por trás da notícia. são paulo: summus, 2005. sousa, jorge pedro. elementos de jornalismo
impresso. porto, 2001. tacca ... jornalismo e credibilidade: uma percepção do público - jornalismo e
credibilidade: uma percepção do público resumo: a credibilidade é um dos fatores que permitem que o
jornalismo exerça uma função social dentro de uma democracia, no entanto nos últimos anos a ideia de uma
crise jornalística generalizada tem ganhado força entre profissionais e público. jornalismo: teoria e prática periodicos.ufsc - jornalismo: teoria e prática por tattiana teixeira livros e pesquisas que analisam e
compreendem o campo do jornalismo são produzidos no brasil desde, pelo menos, a década de 20 do século
pas-sado, com maior desenvolvimento a partir dos anos 60/70. apesar disto, só em meados dos anos 90 os
princi-pais cursos de graduação criaram ca- marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo
... - dos marcos do jornalismo investigativo foi a criação da abraji (associação brasileira de jornalismo
investigativo) em 2002. ao falar de jornalismo investigativo muito se questiona sobre o termo usado para este
formato. segundo lopes (2003) todo o jornalismo é investigativo. já fortes (2012) defende este modelo como
único e que não ... concurso tim lopes jornalismo investigativo - andi - mulher e que por trás do termo
criança e adolescente existem meninos e meninas com rosto, vida, histórias, desejos, sonhos, inserção social e
direitos adquiridos. andi – agência de notícias dos direitos da infância brasília, novembro de 2008 j71
jornalismo investigativo: concurso tim lopes: um estudo de caso sobre a atuação da imprensa in-depth
analysis of exclusives stories in the spanish ... - a exclusividade no jornalismo político espanhol é uma
raridade, apesar do . peso significativo que é dado a este tipo de conteúdo em toda a imprensa e da
importância simbólica das questões que lhe são inerentes. este artigo analisa os furos que publicaram os cinco
principais jornais espanhóis nas suas seções de política em 2012. o ... a vida pede passagem: o parto e as
parteiras tradicionais - denominação “jornalismo investigativo” se tornou constante na bibliografia sobre o
assunto. de uma maneira sintética, é possível entender essa modalidade como uma ... fato é. felizmente,
como se provou com a televisão adentrando mercados onde reinava ... que trás uma nova perspectiva:
informar e orientar em profundidade sobre the value of online citizen journalism in political risk ... - the
value of online citizen journalism in political risk analysis a case study of police brutality in brazil’s favelas by
micheline frantz thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree bruna guehm
pereira a relaÇÃo ... - jornalismo-unifra/rs - sociedade quer saber, mas o que ela precisa saber - delimitar
e filtrar o que de fato é importante e relevante de acordo com os critérios de noticiabilidade. segundo barbeiro
(2003), um dos pressupostos do jornalismo é que a informação seja isenta, já que, para ele, a imparcialidade
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não existe. “a imparcialidade é utópica. tÍtulo: a investigaÇÃo como modalidade especÍfica do ... jornalismo investigativo (abraji), que procura aperfeiçoar o jornalista interessado na área de investigação e
ainda, segundo forte (2005) associações do tipo objetivam organizar ... jornalismo investigativo: o fato por trás
da notícia. são paulo: summus editorial, 2005. universidade federal do rio de janeiro centro de filosofia
... - o repÓrter investigativo e o crime e castigo ... quanto mais for capaz de olhar o fato com isenção, mais
estará anexada ao seu produto, o ... sem deixar para trás o compromisso primordial do jornalismo, com a
veracidade dos fatos. por possuir características referentes à linguagem jornalística e à literária, essa ... livro
reportagem: a fuga do superficial como categoria do ... - É um tipo de jornalismo em que, basicamente,
leva-se em consideração a imersão do repórter na realidade, a precisão de dados e observações, a busca do
ser humano por trás do que se deseja relatar e a elaboração de um texto (para jornal, revista, internet,
televisão ou cinema) que permita que a história venha à tona por urban revitalization and sustainable
urban mobility (sum) - urban revitalization and sustainable urban mobility (sum) an analysis of publicprivate partnership (ppp) framework influence by example of porto maravilha, rio de janeiro, brazil o
jornalismo diante das fake news angela pimenta a - brasileira de jornalismo investigativo (abra-ji).
google e facebook patrocinam o projeto. desde 2016, já foram realizadas uma pes-quisa com mais de 300
jornalistas e editores brasileiros, dois eventos com foco em design de usabilidade para a expressão do sistema
de indicadores, além de diversas reuniões com o conceito de hipótese por jornalistas - abraji - jornalismo
investigativo não é somente ou principalmente um produto, e sim um serviço; e ... poder, ou acidentalmente,
por trás de uma massa desconexa de fatos e circunstâncias que obscurecem o fato. para hunter e hanson
(2013), o jornalismo investigativo apresenta inúmeras ... hospital colônia: a memória enquanto notícia ufjf - no presente, ao jornalismo é permitido apropria-se dessa memória para transmitir a recontar à luz do
novo aquilo que já passou. entretanto, nesta apropriação, o fato transforma-se em um novo discurso, onde a
narração determinará a forma como o conteúdo chegará até o receptor da informação. nfr e ntam e nto à
xploração e d e crai nça s adol esce nt es - mento do jornalismo investigativo com foco na escca – capaz
de informar, pautar e fiscalizar as inicia-tivas públicas do setor. o objetivo fundamental é potencializar a
atuação da imprensa como aliada estra-tégica nos processos de mobilização da sociedade e do poder público
para o enfrentamento desse grave jornalismo literÁrio em pulsaÇÃo social: cidade partida de ... - acho
que o que é específico do jornalismo é o contato com a realidade o corpo-a-corpo com o real. a partir dos anos
80/90, a gente tinha muito nítida a diferença entre jornalismo e literatura. nas minhas aulas, dizia: jornalismo é
realidade, fala de um fato verificável. literatura trabalha com a imaginação. universidade federal do rio
grande do sul faculdade de ... - É da apuração de um fato pelo repórter, a partir de diversas fontes
documentais e/ou pessoais, que se constrói uma reportagem. entretanto, há algumas diferenças entre o que
se convencionou denominar de jornalismo investigativo e os demais setores da atividade. fortes o jornalista
e os números - cef.fgv - o que está por trás daquela história e isto envolve, frequentemente, a matemática”
scott r. maier (professor de jornalismo da universidade do oregon) •na era digital, com uma crescente
quantidade de informações disponíveis online, a precisão numérica nunca foi tão importante. livro analise de
telejornalismo 1 - repositorio.ufba:8080 - entanto, a alcunha “jornalismo investigativo” foi celebrizada
com o caso watergate, considerado por muitos como um dos mais repre-sentativos do gênero. o escândalo
político ocorrido na década de 1970, nos eua, foi revelado pelos repórteres bob woodward e carl bernstein, do
washington post, e culminou com a renúncia do presi- a contribuição das eleições presidenciais de 2014
para a ... - num enfraquecimento do jornalismo investigativo, veículos optaram pela linha “empresarial”,
assumindo o risco de, basicamente, informar sem se comprometer. para dines (2009, p.78), o golpe fatal lhe
foi desferido paradoxalmente quando a febre da comunicação e do seu controle invadiu as instituições
brasileiras. ou seja, a a melhor profissÃo do mundo - extranet.uniarp - a criação posterior de escolas de
jornalismo foi uma reação escolástica contra o fato consumado de que o ofício carecia de respaldo acadêmico.
agora as escolas existem não apenas para a imprensa escrita como para todos os meios inventados e por
inventar. mas em sua expansão varreram até o nome humilde que o ofício teve desde marcio carneiro dos
santos - filosofiacienciaarte - que processos estão por trás dessa ação. e ele denomina de transcodificação,
cada objeto digital é ... tradicional é um fato que ... ou mineração é um recurso cada vez mais comum no
jornalismo digital e investigativo (bradshaw, 2014) utilizada tanto para a execução de rotinas repetitivas,
permitindo ao pesquisador ... york times’ e ‘new - agenciapatriciagalvao - jornalismo investigativo o jornal
"the washington post" ganhou o pulitzer de jornalismo investigativo por seu trabalho "implacável e decidido"
que mudou a eleição para o senado no estado do alabama ao revelar que o senador roy moore, que tentava a
reeleição e era apoiado pelo presidente donald trump, assediou tempo de reportagem - portal intercom sobre o jornalismo investigativo e literário, sobre linguagem jornalística e sobre a biografia e obras de audálio
dantas. a etapa analítica foi fundamentada na teoria do jornalismo investigativo e literário desenvolvida por
lima (1990), lima (1993, 2008 e 2010) e pena (2006), associada à teoria um olhar que foge aos lugarescomuns - vera cruz - 1965, a fusão entre técnicas de ficção com jornalismo investigativo numa reportagem
conquistou notoriedade e fez escola, a revista bateu recordes de vendas e, em janeiro de 1966, o romance
saiu em formato de livro. nesse jornalismo de reportagem, o conteúdo é importante, mas também a forma do
pessoas em situaÇÃo de rua: a construÇÃo de um tema de ... - investigativo? a partir do relato da
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escolha de cursar jornalismo, a autora versa sobre ... resolveu sair pelo mundo, deixando para trás a família
narcotraficante e os pertences. ... de fato, um tema é algo que nos fisga, para o qual nos sentimos atraídos
sem saber bem por quê. por isso mesmo, temas de pesquisa não illinois state university everyday
protest: a naïve ... - através do jornalismo investigativo, muitos repórte-res se tornaram cães de guarda do
povo. depois do “collorgate,” a mídia desenvolveu uma “fome para o escândalo” dentro e além do governo,
por isso, alguns a culpam de ser “superficial, agressiva, e pes-simista” (p. 123). os brasileiros contemporâneos
tendem a ter uma o jornalista: o mito em questÃo - pantheon.ufrj - embora o jornalismo do século xix
fosse altamente politizado - era um momento de forte polarização política, algo que se estende à primeira
metade do século xx - é necessário também atentar para o fato de que ele se fundamenta muitas vezes numa
postura que o as trÊs faces do quarto poder1 - compos - este ideal. o conceito tem servido de base a
pesquisas sobre o jornalismo de diversos países, inclusive da américa latina, como ilustram os seguintes
títulos: watchdog journalism in south america, livro pioneiro de silvio waisbord sobre o boom do jornalismo
investigativo durante a década de 1990, no brasil, na argentina, na colômbia e james s. ettema e theodore
l. glasser - scielo - a íntima dependência mútua entre fato e valor por muito tempo, os filósofos sustentaram
que a verdade de deus jamais poderia ser a nossa própria verdade1. entretanto, gostaríamos de imaginar que
ela é. em muitos domínios de investigação prática da vida social, tais como o jornalismo, frequentemente
falamos como se pudéssemos possuir super-herói da notícia - portal intercom - polícia, sobretudo no
jornalismo investigativo. essa confusão gera um sentimento denominado pelo autor de complexo de clark
kent. tal complexo é caracterizado pela “vontade do jornalista de ultrapassar as fronteiras do que é possível
como repórter e tornar-se um super-homem” (vieira, 1991, p. 29). 2 brasil 70 abr p6a15 - cienciaeculturas
- brasileira de jornalismo investigativo (abraji). uma outra frente que tem sido estudada no brasil é a criação
de uma coalizão de veículos de comunicação para atuação conjunta nas eleições 2018, a exemplo do mutirão
que foi realizado nas últimas eleições presidenciais na frança. lá, o projeto crosscheck, liderado cesar maia x
jornal do brasil: a disputa pelo controle da ... - este trabalho analisa a crítica do jornal do brasil, em abril
de 2008, ao fato de que o prefeito do rio, césar maia, só responde aos jornalistas por e-mail, chegando a
afirmar que “o prefeito sumiu”, e a resposta de maia, para o qual alguns jornais ainda não entendem a
internet como novo meio de comunicação. a tese é que, por scraping e memória digital: identificando as
... - scraping e memória digital: identificando as transformações dos portais jornalísticos a partir da coleta
automatizada das suas versões 1 márcio carneiro dos santos2 resumo: a coleta automatizada de dados,
também conhecida como raspagem (scraping), é um recurso cada vez mais comum no jornalismo. cultura e
consumo: significaÇÃo das marcas em contextos ... - proposto por cassirer (2001), que define o homem
como sendo único pelo fato de viver num mundo de símbolos, ou melhor, de vários símbolos, que os interpõe
entre ele e o mundo dos objetos físicos. neste sentido, foi o mesmo baudrillard (2000; 2003), em sua reflexão
sobre a sociedade de consumo, quem apontou que o objeto (e.g., um produto) na cena jornalística:
incitamentos à vontade de família - narrativas e imagens que, a exemplo do jornalismo investigativo,
buscam a verdade lá onde ela realmente estaria: na rua, na casa, no corpo, na dor, na alegria de cada sujeito.
mostram, dessa maneira, histórias que não são de qualquer vida, mas sim de uma vida dita real – embora tais
narrativas, assim como as ficcionais, são carta ao editor - redalyc - feita pelo jornalismo investigativo de
portugal, ao revelar que a anuência média de um grupo de médicos desse país em um congresso ocorrido
numa cidade turística foi de apenas 13%, apesar de os mesmos terem ganhado do setor inscrição passagem
aérea e hospeda-gem em hotéis de luxo, sob a alegação de que este introdução - maxwell.vrac.puc-rio deixava para trás o caráter doutrinário e artesanal e buscava tornar-se uma empresa cujo principal produto
deveria ser a informação. no momento em que o jornalismo reivindicava para si o estatuto de imparcialidade e
neutralidade, paulo barreto renova sua crônica incorporando procedimentos típicos da reportagem.
adolescência prostituída - andi - nalismo investigativo, realizado pelas organizações andi - comunicação e
direitos e childhood brasil, com o apoio do fundo das nações unidas para a infância (unicef), da organização
internacional do trabalho (oit), da federação nacional dos jornalistas (fenaj) e da associação brasileira de
jornalismo investigativo (abraji). 35º encontro anual da anpocs gt21 – mídia, política e ... - gráficos,
fotografias permitindo um jornalismo mais analítico, interpretativo, investigativo. além disso, a esfera pública
que será diretamente atingida por essa medida educacional, é um publico universitário de classe média
tradicional3, leitor e assinante dessa revista, em especial a veja .
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