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RESUMO

A apuração é elemento fundamental à atividade jornalística. Força motriz do jornalismo, é um dos primeiros e mais importantes passos para a 
elaboração de conteúdos informativos, interpretativos e analíticos. O levantamento, a investigação, a checagem e o cruzamento de dados são 
pontos cruciais para delimitar uma boa apuração. Observado externamente, parece ser um trabalho fácil, mas é exatamente nesta etapa do 
processo jornalístico que muitos profissionais apresentam dificuldades, com o risco de publicarem informação errada. Uma apuração malfeita 
pode comprometer todas as fases seguintes do processo de construção da notícia. Toda apuração jornalística comprometida com a verdade 
envolve metodologia e técnica. Partindo deste ponto, este artigo teve por objetivo avaliar como funciona o processo de apuração na redação da 
Rádio CBN Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Para tanto, traçamos, inicialmente, pesquisa bibliográfica sobre apuração, estudando 
métodos e técnicas recomendados nos manuais da área. Em seguida, realizamos uma visita de campo à redação da CBN, a fim de observar como 
se dá, na prática, os aspectos elencados pela teoria sobre apuração. Dentre os veículos de comunicação, o rádio, meio de informação instantânea, 
está entre os primeiros a transmitir um fato e, por esse motivo, mais suscetível a erros. Durante a visita de campo, percebeu-se a utilização de 
métodos tradicionais de apuração, como uso do telefone, contatos com fontes oficiais institucionais (bombeiros, polícias, etc.), emprego de 
releases enviados por assessorias, atenção a sugestões de pautas de ouvintes. Entretanto, recursos tecnológicos digitais também estão 
amplamente presentes na rotina dos jornalistas da CBN. O uso do e-mail, da internet, de redes sociais como Facebook e de aplicativos de 
mensagem como WhatsApp destacam-se no processo de levantamento e checagem de dados. Assim como indica a literatura sobre 
radiojornalismo, também observou-se na CBN que o processo de produção da notícia começa cedo. É preciso planejar e definir quais serão os 
fatos noticiosos de cada dia, que tem programação de hora em hora. Para chegar à informação, a equipe formada por profissionais graduados e 
estagiários passa por várias etapas, dentre elas, reunir dados para o cumprimento da pauta diária: comparar declarações / opiniões, checar e 
cruzar dados obtidos são tarefas que fazem parte da rotina profissional. Porém, mesmo com ações de resguardo, a equipe ainda está suscetível a 
erros. Em entrevista durante a visita de campo, uma das jornalistas da equipe da CBN admitiu que o compromisso fundamental do jornalista é 
com a verdade, o que requer uma precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação, como determina o Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros. Entretanto, o imediatismo e a instantaneidade particularmente característicos do rádio podem refletir no fazer jornalístico, 
impactando na apuração. Conclui-se que teoria e prática sobre apuração estão alinhados na redação da CBN Juiz de Fora, sendo imperativa a 
dedicação que os profissionais de jornalismo devem empreender durante a produção da notícia, principalmente em contextos onde a pressão do 
tempo pode concorrer contra a veiculação de informações de qualidade.
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