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RESUMO

As circunstâncias do assassinato do repórter Tim Lopes, em 2002, obrigaram a reconfiguração de algumas práticas de reportagem; aceleraram a 
discussão sobre o código de ética profissional, que culminaram com a liberação do uso de micro câmeras escondidas em reportagens 
investigativas; motivaram a fundação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e estimularam a criação de alguns 
prêmios/troféus em homenagem ao jornalista. Essa pesquisa aborda três deles: o Troféu Tim Lopes, concedido na categoria Reportagem 
Investigativa do Prêmio Imprensa Embratel/Claro; o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, idealizado pela Central Disque Denúncia, 
através do Movimento Rio de Combate ao Crime (MOVRIO) e do Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (IBCC) e o Concurso Tim Lopes para 
Projetos de Investigação Jornalística, criado através da parceria entre Andi (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) e Childhood Brasil. Ao contrário dos dois anteriores, esse certame não premia trabalhos publicados, mas aposta 
em agendar, através do jornalismo, o debate público sobre a exploração e abuso sexual de crianças e jovens. Por isso, seleciona as melhores 
propostas de reportagem, oferecendo aos vencedores apoio técnico e financeiro para a execução do trabalho, desde que seja garantida a sua 
posterior veiculação. Os prêmios de jornalismo fazem parte das representações sociais que, através de um conjunto de conceitos, técnicas e 
procedimentos, constituem a identidade profissional. Portanto, observar como as premiações que homenageiam Tim Lopes se apropriam, ou 
não, desse legado para definir seus regulamentos, critérios de julgamento e vencedores de cada edição pode ser uma aproximação interessante 
para o entendimento do Jornalismo Investigativo no Brasil. Muito se discute acerca do conceito e de que especificidades trariam em relação ao de 
Jornalismo sem qualquer adjetivação. Esse aspecto também merece aprofundamento, na medida em que a investigação tem deixado de ser 
apenas um preceito (se é Jornalismo, por definição, há investigação) para ser uma área de especialização e valorização crescentes. Assim, as 
reportagens vencedoras foram observadas com base na análise de conteúdo e das rotinas de produção jornalísticas com o objetivo de perceber a 
existência (ou não) de um legado de Tim Lopes para as estratégias produção de matérias premiadas de jornalismo investigativo e entender as 
especificidades que constituem (ou não) o gênero. As estratégias de Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, nome de batismo de Tim Lopes, 
sempre foram, no mínimo, pouco ortodoxas. Baseavam-se no uso de disfarces (mendigo, operário, dependente químico, policial rodoviário, entre 
outros), identidades falsas, câmeras escondidas entre outros estratagemas na busca pela informação exclusiva. Através da análise, concluiu-se 
que Tim Lopes foi um visionário. Seus métodos, criticados por alguns por ferirem o Código de Ética Profissional anterior a 2007, tornaram-se 
paradigmáticos para o exercício do Jornalismo Investigativo. No Concurso Tim Lopes para Projetos de Investigação Jornalística, destaca-se a 
temática, presente em muitos trabalhos do repórter, inclusive no último, que resultou em sua morte. No Prêmio Tim Lopes de Jornalismo 
Investigativo, marcado pela indefinição conceitual, destacam-se aspectos ligados ao denuncismo, característico da instituição promotora. Já o 
Troféu Tim Lopes valoriza primordialmente as reportagens de televisão feitas com o recurso da câmera escondida, prática contumaz do 
homenageado, cujos disfarces fizeram escola e, ainda hoje, equipes de jornalistas inexperientes (ou não) chegam a se colocar em risco ao se 
passarem pelo que não são: moradores de comunidades onde impera o tráfico de drogas ou a milícia, por exemplo, em busca de reconhecimento 
profissional. O assassinato injustificável transformou Tim Lopes não apenas num mártir, mas em símbolo de um jornalismo premiável.
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