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O jornalismo tem como propósito informar de maneira objetiva e dar conhecimento à
sociedade. Com o passar dos anos, começou a ser utilizado a internet e outros métodos para
a divulgação das notícias, tais como redes sociais, blogs, sites e a televisão. O uso de
plataformas digitais não afetam o modo de construir o jornalismo investigativo, e por meio
dele, afirmamos que o uso de tecnologias não interfere o jeito de projetar o mesmo. Como
estamos em um período tecnológico, essas plataformas são essenciais. O jornalismo
investigativo consiste por divulgar informações sobre más condutas que afetam o interesse
público. Optamos por esse tema pensando na atualidade do mesmo, pois o vínculo vem a
partir do que cada autora se identifica. Acreditamos que especificando para a sociedade como
a tecnologia está presente nos jornais em que lemos ou assistimos, estaremos contribuindo
para os nossos descendentes. O objetivo é analisar se o uso de tecnologias interfere no modo
de construir o jornalismo investigativo no meio jornalístico. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, ou seja, vai descrever sobre o uso da tecnologia no jornalismo. A pesquisa terá
uma abordagem de procedimento qualitativa, buscando demonstrar para a sociedade como a
tecnologia está presente nos jornais em que lemos ou assistimos. Utilizaremos como objeto
uma busca bibliográfica, pois vai se basear em pesquisas de livros, informações e
conhecimentos a respeito do jornalismo tecnológico. A abordagem metodológica de nossa
pesquisa é dialética, porque através disso podemos estabelecer que o jornalismo investigativo
não tem apenas investigações e que o mesmo não precisa ser produzido apenas no modo
tradicional, mas também por meio de tecnologias. As ferramentas de utilização do trabalho
serão artigos, livros, textos e reportagens. Essas ferramentas são essenciais para que a
pesquisa seja concluída. A conclusão dar-se-á durante o mês de agosto.
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