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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema a representação do jornalista no cinema. O objetivo geral é 

investigar como este profissional é representado nos filmes Uma Manhã Gloriosa (2010) e 

Intrigas de Estado (2009). O problema de pesquisa parte do questionamento de como o 

cinema tem representado este profissional em suas produções. Esta pesquisa irá verificar quais 

elementos das rotinas de produção e das teorias jornalísticas podem ser reconhecidos nestes 

longas-metragens. A escolha deste tema tem como motivação o interesse em mostrar que o 

cinema coloca na grande tela uma parcela da realidade destes profissionais. No referencial 

teórico são abordados conceitos de representações sociais e culturais. Também se estudam as 

teorias do jornalismo, as rotinas de produção e as questões éticas referentes ao trabalho do 

jornalista. Foi utilizada análise fílmica como estratégia metodológica para estudo das 

representações no cinema. A partir do estudo foi possível observar as formas que a sétima arte 

trata os profissionais da área da comunicação nos filmes em questão. 

 

Palavras-chave: Representação. Jornalismo. Análise fílmica. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as theme the representation of the journalist in the motion pictures. The general 

aim is to investigate how this professional is represented in the films Morning Glory (2010) 

and State of Play (2009). The problem originates from the research question of how cinema 

has represented this professional in their productions. This study will determine which 

elements of the routines and theories of journalism can be recognized in these feature films. 

The choice of this theme is motivated by the interest in showing the cinema puts a portion of 

reality these professionals on their screens. In the theoretical concepts are discussed social and 

cultural representations. We also study the theories and routines of journalism, and ethical 

issues relating to the work of the journalist. Was used film analysis as methodology for the 

study of representations in cinema. Based on the study was possible observe the ways that 

cinema has portrayed the communication professionals in the films in question. 

 

Keywords: Representation. Journalism. Film analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A representação no cinema é um tema constante dentro da pesquisa social. E a 

representação da jornalista também tem garantido espaço entre os pesquisadores com maior 

frequência. Contudo, na maioria dos casos, estas pesquisas têm fixado seus estudos na 

tendência do cinema em criar um estereótipo de “vilão” ou “mocinho” para os jornalistas que 

retrata. 

Para fugir desta linha, e na tentativa de verificar as reais características jornalísticas 

representadas no cinema, este Trabalho Final de Graduação procura compreender, a partir dos 

filmes Intrigas de Estado e Uma Manhã Gloriosa, se dentro da ficção, há espaço para se 

perceber especificidades da formação e trabalho do jornalista. Em dias em que jornalista 

diplomado ainda precisa lutar para ter seu valor reconhecido, esta pesquisa se mostra 

relevante, pois dará a oportunidade de analisar e destacar diversas linhas de aprendizagem e 

desenvolvimento de um profissional jornalista.  

A escolha dos filmes Intrigas de Estado e Uma Manhã Gloriosa se dá pela relevância 

atual de seus personagens, e o trabalho que desenvolvem. Em ambos os longas, os jornalistas 

são representados de forma humana, com defeitos e qualidades, e não endeusados como 

grandes heróis ou condenados como terríveis vilões. São filmes que apresentam paralelos 

entre o trabalho jornalístico, independente da plataforma que seja produzido. 

As fontes trabalhadas nesta pesquisa são bibliográficas, documentais e videográficas. 

Como base teórica toma-se a literatura e a história existente, começando por autores que 

discutem as teorias do jornalismo, as rotinas produtivas a relação entre história e cinema. 

Entre os autores destaca-se Robert Rosenstone, que discute o cinema atual. Também foram 

consultados os autores que discutem a análise fílmica, metodologia utilizada neste TFG, para 

a analise dos filmes escolhidos. 

A fim de dar conta das questões apresentadas, organizou-se o trabalho em três 

capítulos. No primeiro capítulo vamos abordar sociedade, cultura e representações com apoio 

nas pesquisas dos autores Christa Berger, Douglas Kellner, e Isabel Travancas. 

No segundo capítulo falaremos sobre os modos de operação do jornalismo e seus 

diversos formatos. Os pesquisadores Nelson Traquina, Jorge Pedro e Souza, Felipe Pena e 

Pery Cotta auxiliam nas discussões sobre o desenvolvimento da profissão. Também neste 

capítulo serão discutidas as questões éticas e morais que moldam os profissionais do 



 

 

jornalismo, com apoio teórico nos autores Eugenio Bucci e de autores já citados 

anteriormente. 

No terceiro capítulo nossa abordagem será sobre a análise fílmica. Os estudos de 

Laurent Jullier, Michel Marie, Anne Goliot-Lété e Francis Vanoye serão usados para analisar 

as formas de representações dos jornalistas nos longas. Neste capítulo vamos analisar os dois 

filmes escolhidos, Uma Manhã Gloriosa e Intrigas de Estado, para esta pesquisa. Vamos 

analisar como é construída a imagem e o dia a dia de um jornalista e como é inserido na 

narrativa cinematográfica.   

Os anexos estão ligados à produção cinematográfica dos filmes analisados. No anexo 

1, há o cartaz do filme Uma Manhã Gloriosa, no anexo 2, a capa do DVD do filme Intrigas de 

Estado ; no Anexo 3 as sinopses dos filmes; no Anexo 4 a ficha técnica dos atores e demais 

membros de cada obra. 

  



 

 

CAPÍTULO 1 

 

SOCIEDADE, CULTURA E REPRESENTAÇÕES 

 

Na sociedade contemporânea, a mídia tem papel importante na criação e formação de 

identidades sociais. É através da representação social midiática que muitas pessoas moldam 

suas escolhas e ideais futuros. Por conseguinte: 

 

A cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas 

constroem o seu senso de classe, de etnia, de raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de 

mundo e os valores mais profundos: define o que é considerado bom ou 

mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. (KELLNER, 2001, p. 9) 

 

 

 Estas definições de Kellner refletem o poder dos produtos midiáticos em modelar 

pessoas, visões e, até mesmo, profissões. O papel do jornalista, o qual se pretende discutir, 

por exemplo, é tema recorrente em diversas produções midiáticas. No cinema são inúmeros os 

filmes que escolhem este profissional como personagem para suas histórias. Normalmente 

retratado como o mocinho ou vilão da história, não são poucas as pessoas que reconheceram 

nesta representação das telonas um exemplo profissional a ser (ou não) seguido. “A cultura 

veiculada pela mídia fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se 

inserem nas sociedades contemporâneas” (KELLNER, 2001, p. 9). 

 Apesar das críticas, o cinema é uma das formas mais completas de retratação 

histórica e social. Mesmo sendo uma obra de ficção, que sempre tem inúmeros outros 

interesses, além da discussão de uma realidade objetiva ou verdadeira, um filme tem a 

possibilidade de unir diversos recursos. Condenado por alguns historiadores, o cinema, a 

partir de suas peculiaridades técnicas, próprias do áudio e vídeo, apresenta-se como um eficaz 

recurso de representação, o qual vai além das histórias e das pessoas contadas nos livros. “Em 

algum lugar fora dos muros confinantes das palavras, há um mundo de cores, movimento, 

som, luz e vida” (ROSENSTONE, 2010, p. 13). 

Ao relacionar cinema e literatura como espaços para representações sociais, não há 

como avaliar qual é mais ou menos eficiente. Contudo, por mais que o filme seja uma obra de 

ficção, ele pode representar com o auxilio de imagem e som, aquilo que também está descrito 

nos livros e, quem sabe, tendo um alcance ainda maior do que na literatura. Logo, aquele 



 

 

acontecimento recriado em vídeo pode dar ao espectador uma “imagem” mais específica e 

real de determinados períodos ou indivíduos. 

Apesar de variadas formas e plataformas de representação, o pesquisador Jacques 

Aumont resume com objetividade ao dizer que “a representação é um processo pelo qual 

institui-se um representante que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que 

representa” (1993, p. 103). Mesmo que de certa forma redundante, a análise de Aumont 

enfatiza o fato de este “representante” estar assumindo um posto existente, no qual ele será o 

objeto ou indivíduo de uma representação que possa ser compreendida pela plateia. “Trata-se, 

no fundo de uma variante, recentrada no espectador, da ideia de que existe um catálogo de 

regras representativas que permitem evocar, ao imitá-la a percepção natural.” (AUMONT, 

1993. p. 111) 

 O cinema é conhecido como a sétima arte e parte do seu sucesso está na apropriação 

desta„naturalidade‟ para criação de um conto cinematográfico.Mas ao se pensar nas 

influências midiáticas defendidas por Kellner, também é preciso perceber que o cinema não 

só se inspira em vidas reais, como também é o responsável por definir novos caminhos no 

“mundo real”. “O cinema com seu enorme poder de penetração nos mais diversos grupos 

sociais ajudou a construir mitos, a divulgar saberes novos, como a psicanálise e a popularizar 

atividades e profissionais, como foi o caso da imprensa e dos jornalistas” (TRAVANCAS, 

2001, p. 1). Assim, na representação do jornalista nos filmes, o cinema não só usa de 

acontecimentos reais para contar sua história, como também lança novas motivações e ideais 

a um novo profissional que possa definir suas escolhas a partir de determinada produção 

cinematográfica. Logo: 

 

É possível afirmar que o cinema colaborou com a construção de uma 

imagem, ou melhor, de algumas imagens do jornalista; representações que 

certamente influenciaram na escolha profissional de futuros repórteres. 

Quantas carreiras jornalísticas não devem ter nascido no “escurinho” de uma 

sala de cinema? (TRAVANCAS, 2001, p.01-02) 

 

 

 O interesse do cinema na retratação do jornalista pode partir de diversos ângulos, 

podendo ser até pelo “glamour da mídia” (BERGER, 2002, p. 15). A partir desta notoriedade 

pública adquirida pelos jornalistas, podemos dizer que a produção jornalística não só interessa 

à sociedade, como também tem reformulado o modo de se fazer jornalismo. Portanto, as 

redações e a forma como a reportagem é produzida continuam a ganhar espaço paralelo às 

notícias e este “acesso” às formas de como o trabalho do jornalista é desenvolvido tem sido 



 

 

uma plataforma para o cinema. A sétima arte desenvolve o lado humano do profissional e ao 

mesmo tem que satisfazer a curiosidade da audiência. Observamos que: 

 

Esta é mais uma das tantas razões que explica a quantidade de filmes sobre 

jornalismo: eles contam histórias acontecidas e, ao mesmo tempo, contam o 

processo de como os jornalistas chegam aos acontecimentos e de como estes 

são transformados em notícia. Todos conhecemos os acontecimentos através 

da mídia, com os filmes sobre jornalismo, sabemos também como os 

acontecimentos tornam-se notícias. (BERGER, 2002, p. 16) 

 

 

Normalmente, o jornalista é representado como mocinho ou vilão nos filmes. Ora ele é 

o herói que salva a comunidade com suas reportagens reveladoras. Ora ele é aquele 

profissional sem escrúpulos que se preocupa apenas com o furo de reportagem, não 

importando o que ou a quem possa atingir. Contudo, com o poder do cinema de definir 

escolhas, como propõe Travancas, é preciso ressaltar que o papel do jornalista não se limita 

entre estas duas visões, assim, o profissional jornalista representado no cinema pode até ser 

visto de forma a defender o bem ou mau, de acordo com as definições da produção, contudo, 

há muito do trabalho de um jornalista que pode ser visto nas telonas, sem que ele se limite a 

estereótipos da sétima arte. 

 Esta representação do jornalista como grande herói da história é sabiamente 

reconhecida na pesquisa de Isabel Travancas, que destaca o personagem Clark Kent como a 

confirmação máxima desta idealização. Com o tímido jornalista que se transforma em 

ninguém menos que o Superhomem, a representação deste repórter herói é usada pelo cinema 

em sua forma máxima. Pois qual herói poderia representar este ideal de „salvador da pátria’, 

de uma melhor forma do que é mostrado nos filmes do „homem de aço’? 

 Segundo Travancas (2001, p. 11), “a sétima arte continua precisando de heróis para 

contar suas histórias e atrair o público e o jornalista ocupou com intensidade este papel”. A 

escolha deste profissional pode estar relacionada com o lado humano sempre presente nestes 

personagens. Mesmo quando o jornalista representado é um dos vilões da película, ele ainda 

tem seus erros relacionados a problemas que qualquer outra pessoa enfrentaria naquelas 

situações. É o cinema se apropriando de pessoas normais que trabalham para grandes feitos, 

recurso amplamente usado na sétima arte, pelo seu grande desempenho em atrair público, o 

que se converte em faturamento para a indústria. 

 

  



 

 

A HISTÓRIA NA TELA 

 

Esta relação entre ficção e realidade torna o cinema uma das plataformas mais 

eficientes para consultas e pesquisas históricas. Como ressalta o pesquisador Robert A. 

Rosenstone, para melhor visualizar um acontecimento “são necessárias imagens em 

movimento em uma tela, música e também efeitos visuais” (2010, p. 13).  

Como discutido de forma breve no inicio deste capítulo, o cinema e a literatura 

diferem nas formas de retratar os acontecimentos. Na história escrita há todo um processo de 

imaginação de responsabilidade do leitor, o que na maioria das vezes se torna um aval maior 

quando se pesa a escolha entre a versão literária ou cinematográfica de um mesmo evento 

histórico. Contudo, a partir do momento que a imaginação individual torna-se válida para 

“visualizar” tal acontecimento, o desmerecimento da obra cinematográfica pela visão de um 

escritor/diretor passa a ser injusta. Pois da mesma forma que o filme é a visão de algum 

diretor/roteirista sobre um fato, a visualização de uma história literária, pelo leitor, também se 

torna algo específico e individual. 

Por mais que a discussão entre cinema versus literatura não seja o alvo principal desta 

pesquisa, é válido que pensemos as limitações existentes nos dois formatos, para que a obra 

cinematográfica não seja desvalorizada apenas para concordar com a cultura popular 

estabelecida de que os livros seriam o campo mais seguro para pesquisa sobre eventos 

históricos. 

Em “A história nos filmes. Os filmes na história”, Rosenstone ressalta também, sobre a 

valorização da sétima arte, o fato de que muitos livros que servem como referência histórica 

são obras de períodos em que nem toda verdade podia ser contada. “Agora podemos ouvir as 

vozes daqueles que ficaram calados por tanto tempo – mulheres, subalternos, escravos, 

minorias sexuais...” (2010, p. 19). Esta ressalva do pesquisador alerta também para a 

necessidade de revisões históricas, prática comum ao cinema. 

Refilmagens, novas versões, continuações podem parecer apenas formas de os 

estúdios conquistarem bons faturamentos nas bilheterias. Porém, tratando o filme como um 

objeto de pesquisa, é possível que uma releitura de uma história já contada traga novos e 

importantes detalhes sobre aquilo que já acreditávamos saber. A própria representação do 

jornalista, tema principal desta pesquisa, pode se beneficiar de novos filmes que retratam com 

maior veracidade e exatidão detalhes que tenham sido errôneos ou distorcidos em produções 

anteriores. A margem de erro é algo difícil de medir ou controlar em algo que está sendo 



 

 

contado, independente da forma usada, mas é graças a tentativa de rever os acontecimentos 

que o cinema se moderniza na busca pelo real. Além disso: 

 

Ver o passado. Assistir à história que se desenrola diante de seus olhos. Ter 

uma máquina que nos permita ver os feitos dos nossos antepassados e os 

principais acontecimentos que moldaram o nosso mundo. Sem dúvida, um 

desejo desse tipo antecede a invenção por parte de Louis e Auguste Lumière 

do equipamento mais elegante e revolucionário de todos, o cinematográfico. 

(ROSENSTONE, 2010, p. 27). 

 

 

A visão, até um tanto quanto romântica, de Rosenstone destaca a vontade do cinema 

em ser um espelho do real. Se em sua criação a projeção já era algo inovador, hoje os filmes 

contam com a era da tecnologia na busca pela aproximação máxima com o que realmente 

aconteceu. 

Se há poucos anos atrás o 3D era algo surpreendente e de última geração, nos dias de 

hoje é apenas mais um formato bem sucedido alavancado pela sétima arte. O sentimento de 

inclusão física na história, proporcionada pela tecnologia tridimensional, pode ser analisado 

de forma paralela com a vontade do expectador de se ver na tela, questão discutida no início 

deste capítulo. 

Esta vontade de fazer parte daquilo que está sendo visto é uma característica iminente 

ao ser humano. “Fazemos mais do que ver: também sentimos. Usando imagem, música e 

efeitos sonoros, além de diálogos falados, o filme dramático mira diretamente nas emoções” 

(ROSENSTONE, 2010, p. 33). O “sentir-se” dentro da narrativa é uma das características 

mais bem aproveitadas pelas produções cinematográficas, seja por sua ampla tecnologia, seja 

pela simplicidade de apenas representar cada ator social como ele se vê, ou como gostaria de 

ser visto.  

 

  



 

 

CAPÍTULO 2 

 

MODUS OPERANDI DO JORNALISMO 

 

 O jornalismo é uma área que tem como objetivo retratar a realidade seja ela como for. 

A prática jornalística tem responsabilidade com a verdade. “É a vida em todas suas 

dimensões, como uma enciclopédia”, (TRAQUINA, 2004, p. 19). 

 É inerente do ser humano a busca por informações, seja em livros, jornais, internet ou 

televisão, desse modo, é através das notícias que as pessoas podem encontrar respostas sobre 

as suas dúvidas diárias. Informações que vão além do mero “informar” servem também como 

base de conhecimento e fundamentação para o convívio social. 

 Na sociedade contemporânea, a mídia tem papel importante na criação e formação de 

identidades sociais, modelando opiniões e comportamentos. É através da representação social 

midiática que muitas pessoas moldam suas escolhas e ideais futuros. Assim sendo: 

 

A cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas 

constroem o seu senso de classe, de etnia, de raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de 

mundo e os valores mais profundos. (KELLNER, 2001, p. 9). 

 

 

 Estas definições de Kellner refletem o poder dos produtos midiáticos em modelar 

pessoas, visões e até mesmo profissões. Contudo, o trabalho jornalístico usa de inúmeras 

teorias e critérios de produção que variam a cada veículo. Estes recursos são necessários para 

que existam em suas matérias maior informação, conhecimento e desenvolvimento social. 

 

2.1 – PRINCIPAIS TEORIAS DO JORNALISMO 

 

O campo jornalístico faz uso de teorias que auxiliam na compreensão e constante 

revisão das formas do fazer jornalismo e do desenvolvimento da profissão. Se por um lado o 

termo “teorização” se refere a alguma forma de limitar ângulos, os estudos comprovam que a 

busca por uma análise das teorias aprofunda o conhecimento sobre elas. Isto é: 

 

Quando faço um recorte sobre um tema, meus métodos de análise promovem 

questões que podem servir para incentivar a criação de outros métodos, que 

vão produzir novas questões e assim por diante. A pertinência de qualquer 

pesquisa está na pergunta, não nas respostas. (PENA, 2006, p. 9 e 10). 



 

 

 

 

As teorias do jornalismo e as perguntas feitas sobre elas, tornam-se válidas também 

pelas discussões que proporcionam. Sendo o jornalismo de uma área social, são necessárias 

visões diferenciadas, com profundidade, para que surjam novas formas e revisões que 

desenvolvam a profissão. Estes estudos também se intensificam como uma tentativa de 

responder questionamentos constantes, como por exemplo, a importância do jornalismo e os 

motivos das notícias serem de fato como são. Desse modo, na busca por um maior 

conhecimento sobre estas questões, discutiremos a seguir, algumas teorias que movem o 

jornalismo. 

 

2.1.1 – TEORIA DO ESPELHO 

 

 Como o próprio nome sugere, a teoria do espelho é aquela que analisa a notícia como 

uma reprodução da realidade, é o relato do jornalista sobre os acontecimentos na exata forma 

como ocorreu. Esta teoria destaca a importância da verdade jornalística, onde todosos fatos 

precisam ser revelados, independentemente de quem possa atingir. Ainda: 

 

Central à teoria é a noção-chave de que o jornalista é um comunicador 

desinteressado, isto é, um agente que não tem interesses específicos a 

defender e que o desviam de sua missão de informar, procurar a verdade, 

contar o que aconteceu, doa a quem doer. (TRAQUINA, 2004, p. 147). 

 

 

 Neste conceito de “comunicador desinteressado”, o jornalista é visto comoum 

indivíduo isento de opinião, livre de qualquer visão prévia sobre o assunto que irá falar.  Cabe 

aqui a metáfora da fotografia, que representa na imagem um reflexo daquele momento 

capturado, assim deve ser a informação jornalística, de acordo com esta teoria “A imprensa 

funciona como um espelho do real, apresentando um reflexo claro dos acontecimentos do 

cotidiano”. (PENA, 2006, p. 125). 

 Esta “clareza” nos acontecimentos refere-se à necessidade da objetividade do 

jornalista. Cada uma de suas matérias deverá retratar os fatos sem que existam quaisquer 

resquícios de julgamentos ou interesses pessoais. Cabe ao profissional ver e relatar os 

acontecimentos de tal forma que ele possa ser os olhos da sociedade e, assim, conquistar a 

almejada credibilidade jornalística. 

 Para o jornalista conquistar a confiança social, ele precisa ter em mente que seu 

objetivo profissional é informar, sem avaliar: esta é a teoria do espelho. Portanto, deve 



 

 

lembrar: “ele precisa entregar-se à objetividade, cujo princípio básico é a separação entre 

fatos e opiniões”. (PENA, 2006, p. 125). 

 As discussões sobre objetividade e credibilidade são constantes no trabalho 

jornalístico e, de acordo com a teoria do espelho, uma só existe apoiada na outra. Não existe 

confiabilidade no relato de um jornalista, quando não se desprende de seus interesses e visões 

pessoais. Na teoria do espelho, a presença da visão do jornalista em seu texto vai acarretar o 

comprometimento daquela matéria. Logo, o jornalista precisa informar e não comentar ou 

avaliar sobre o assunto que é transmitido. 

 

2.1.2 – TEORIA DO GATEKEEPER (ou TEORIA DA AÇÃO PESSOAL) 

 

 Os reflexos da visão do jornalista são tema de discussão na teoria do gatekeeper. O 

termo, da língua inglesa, remete a algo como „guardião dos portões‟ e faz referência à 

influência do jornalista na escolha daquilo que será notícia de fato. Aqui, o jornalista é 

analisado como responsável por dar continuidade a notícia ou decretar sua “morte”, caso 

deixe a informação de fora da publicação. 

 “A teoria do gatekeeper analisa as notícias apenas a partir de quem as produz: o 

jornalista” (TRAQUINA, 2004, p. 151). Neste processo são inúmeros os fatores que o 

profissional precisa avaliar para publicar ou não determinada notícia. Observamos que: 

 

O gatekeeper é um clássico exemplo de teoria que privilegia a ação pessoal. 

A metáfora é clara e direta. O conceito refere-se à pessoa que tem o poder de 

decidir se deixa passar a informação ou se a bloqueia. Ou seja, diante de um 

grande número de acontecimentos, só viram notícia aqueles que passam por 

uma cancela ou portão (gate em inglês). E quem decide isto é uma espécie 

de porteiro ou selecionador (o gatekeeper), que é o próprio jornalista. 

(PENA, 2006, p. 133). 

 

 

 Sendo o jornalista este “selecionador”, é depositada nele uma responsabilidade, que 

rompe com facilidade as barreiras da objetividade, defendidas anteriormente na teoria do 

espelho. Na teoria do gatekeeper “começamos a compreender como a comunicação de 

„notícias‟ é extremamente subjetiva e depende de juízos de valores baseados na experiência, 

atitudes e expectativas do „gatekeeper‟”. (TRAQUINA, 2004, p. 150 apud WHITE, 

1950/1993, p.145) 

 Esta percepção da influência do jornalista no desenvolvimento do processo de 

produção da notícia chama atenção para dois ângulos diferentes: Além de o jornalista 



 

 

descartar alguma informação com racionalidade sobre o que está fazendo, ele pode deixar de 

fora alguma matéria por razões intrínsecas ao seu desenvolvimento sócio cultural. Suas 

escolhas seriam naturais de tal maneira que sua subjetividade estaria delimitando todo seu 

trabalho. Ele percebe a ausência de razão e objetividade durante o processo. 

Em contraponto a toda responsabilidade depositada na figura do jornalista, outros 

estudos relacionam que as escolhas dos profissionais estão, na verdade, mais ligadas às 

questões das rotinas produtivas do que às seleções pessoais. O jornalismo é, em sua maioria, 

um trabalho “empresarial”, seriam poucas as chances das escolhas pessoais dos jornalistas 

serem colocadas acima da estrutura burocrática de cada organização. 

 

2.1.3 – TEORIA ORGANIZACIONAL 

 

 As análises sobre o impacto burocrático das rotinas de produção e as influências do 

local onde os jornalistas trabalham, recebem maior atenção na teoria organizacional. Nesta 

linha de estudo é avaliado o “controle” da empresa noticiosa nos profissionais. Não se pode 

esquecer que jornalismo também é um negócio. 

 Em qualquer profissão existem normas a serem seguidas e no jornalismo não é 

diferente. Se nas teorias anteriores analisamos alguns preceitos do trabalho jornalístico, não 

podemos esquecer que os profissionais da área, em sua maioria, são parte de alguma empresa, 

sendo assim, estão restritos há algumas regras privadas. A influência empresarial no trabalho 

do jornalista é o ponto central da teoria organizacional. 

 Quando ingressa em uma empresa jornalística, o profissional deve saber o que é 

considerado certo ou errado e os procedimentos dentro de sua nova corporação. Seja referente 

à estrutura do texto, ou linguagem recomendada, muitas são as diferenças entre duas empresas 

jornalísticas. Não podemos esquecer que os lucros precisam superar suas despesas. 

 É preciso destacar que este teoria não condena o impacto de uma empresa e seu 

profissional, apenas alerta para prováveis transformações nos profissionais da área. Existem 

casos em que a empresa nem exige que seu jornalista escreva de determinada maneira, mas é 

normal que um jornalista adapte seu trabalho à linha editorial da empresa. 

 Até mesmo o tamanho e condições econômicas da empresa podem deixar marcas no 

trabalho de um jornalista. Ao mudar de uma empresa grande para uma empresa de menor 

porte, o profissional vai precisar reformular toda sua forma de escrever, a fim de que seu texto 

mantenha a qualidade e a riqueza de informações em seus trabalhos.  



 

 

 Este é um modo de exemplificar a influência indireta de cada organização em seus 

profissionais. Contudo, ainda sobre a teoria organizacional, é preciso mencionar ainda um 

“controle” mais direto de cada empresa sobre seus profissionais. Existem casos em que o 

jornalista precisa rever seu trabalho apenas para atender às exigências hierárquicas. Nestas 

situações, principalmente, o repórter precisa avaliar o que lhe é pedido sem esquecer suas 

obrigações e deveres sociais. Também dentro da teoria organizacional “o jornalista pode 

sentir sentimentos de obrigação para com a empresa”, (TRAQUINA, 2004, p. 154), e por isto 

pode tentar reavaliar seu trabalho para que agrade seus superiores e mantenha, assim, boas 

chances de crescimento profissional dentro da corporação. 

Enquanto na teoria organizacional o trabalho do jornalista é moldado pela empresa 

para qual trabalha, já na teoria instrumentalista ou teoria da ação política o jornalismo entende 

que a mídia está a serviço dos interesses políticos como discutiremos a seguir. 

 

2.1.4 – TEORIA INSTRUMENTALISTA ou TEORIA DE AÇÃO POLÍTICA 

 

 Os estudos desta teoria estão centrados no grau de parcialidade usado nas informações. 

Suas discussões baseiam-se em duas vertentes: “na versão da „esquerda‟, as notícias são 

vistas como instrumentos para manter o status quo capitalista. Na versão da „direita‟, elas são 

usadas para questionar o mesmo sistema”. (PENA, 2004, p.146). 

 As disputas entre “esquerda” e “direita” na política geram conflitos e, por mais que 

sejam também contrárias no jornalismo, é através destas diferenças que a teoria 

instrumentalista se firma também como uma das formas mais eficientes para se fiscalizar a 

forma de fazer jornalismo. 

 Como vimos na teoria organizacional, são muitas as chances de haver influência da 

empresa sobre o trabalho do jornalista e, através dos conflitos políticos podemos ter sempre 

duas linhas contrárias que ajudam a verificar o que está sendo dito pela mídia. Contudo, o 

interesse dos partidos políticos em ter seus candidatos valorizados, gera uma constante revisão 

sobre o que envolve os interesses políticos sociais. 

 Mesmo que as empresas jornalísticas tenham seus interesses capitalistas, é através de 

disputas, como “direita” versus “esquerda”, que o trabalho do jornalista garante ainda maior 

credibilidade social. Se de um lado existem „empresas‟ interessadas em reproduzir certo 

ângulo da informação, em outra vertente temos „empresas‟ empenhadas em dar outra versão 



 

 

dos fatos. Desta forma a sociedade terá acesso e diversidade de informações, podendo avaliar 

melhor suas escolhas sociais. 

 Ainda que, esta teoria conteste problemas que possam prejudicar a „imagem‟ do 

jornalismo perante a sociedade, é indiscutível sua validade como vertente a ser estudada. 

Sendo o jornalista um ator social importante, é coerente que existam discussões que tornem o 

papel da mídia cada vez mais importante e confiável para o desenvolvimento social. 

 

 

2.2 – ROTINAS PRODUTIVAS 

 

 As teorias do jornalismo auxiliam no estudo e desenvolvimento da profissão e ajudam 

a delimitar as formas na construção dos produtos jornalísticos. Embora existam diversas 

variações entre o momento que a matéria é idealizada até sua conclusão, o trabalho do 

jornalista se molda em algumas características, classificadas como rotinas de produção. Sendo 

assim: 

 

O trabalho em qualquer veículo obedece a um esquema que determina a 

entrada em cena de cada personagem e a execução de sua tarefa específica. 

Caracteriza-se, curiosamente, tanto por desempenhos individuais como 

trabalho em conjunto, exatamente como ocorre em uma peça tradicional de 

teatro. (COTTA, 2005, p. 86). 

 

 

 A visão lírica de Pery Cotta sobre o “esquema” que define a produção jornalística tem 

início com a criação da pauta. É o primeiro passo para qualquer matéria e contém os 

requisitos básicos de pesquisa e apuração. Através da pesquisa, a pauta jornalística procura 

fontes e dados e responde a perguntas que darão validade a cada matéria, ou seja, “A pauta é a 

indicação do caminho a percorrer segundo o objetivo da reportagem”. (COTTA, 2005, p. 86). 

 A pauta é, de certa forma, um modelo a ser seguido pelo jornalista para a realização de 

cada reportagem. Nela, é preciso constar dados prévios sobre o assunto, prováveis ângulos de 

investigação e mapeamento de locais que contribuirão na busca por informações. A partir da 

pauta, os jornalistas dão inicio ao trabalho “de campo”. 

 Este processo prévio pode garantir ou acabar com qualquer matéria jornalística, estes 

cuidados iniciais são fundamentais na realização de uma matéria de qualidade. Uma pauta 

completa e bem direcionada garante ao jornalista melhores resultados com suas fontes, ele 

saberá os detalhes necessários para esclarecer ou informar sobre o assunto abordado, desse 



 

 

modo “A pesquisa é muito importante, já que permite a apreensão do conhecimento 

existente.” (COTTA, 2005, p. 87). 

 Além de a pesquisa trazer maior conhecimento sobre o assunto, também trará 

informações sobre pessoas que possam acrescentar e validar a matéria em produção. Quanto 

mais rica a investigação, mais variadas serão as fontes e, como consequência, mais completo 

será o resultado final. 

 A busca das fontes é um processo crucial no desenvolvimento de uma reportagem. 

Sendo assim, neste caso, a quantidade é muito importante, pois segundo Pena (2006, p. 57): 

“quem conta um conto aumenta um ponto” e, ao usar deste ditado popular o autor ressalta a 

necessidade de múltiplas referências. Cada indivíduo traz sua visão sobre o ocorrido e, por 

isso, o jornalista deve buscar fontes diversas, para abrangerum „olhar‟ mais completo sobre o 

fato. 

 Com conhecimento sobre o que vai falar, e com quem precisa falar, o jornalista passa 

então a outro passo dentro das rotinas de produção: o roteiro. Assim como a pauta auxilia nas 

informações sobre a matéria, o roteiro irá organizar o processo. Embora o profissional não 

siga todos os passos aqui previstos, esta preparação é o início da estrutura. 

 O roteiro permite que o jornalista estude as melhores formas de chegar às fontes e às 

informações necessárias para o seu trabalho, desse modo “O trabalho de apuração ficará 

bastante facilitado se o repórter visualizar previamente a matéria como se estivesse pronta, 

mesmo sem ter escrito uma linha sequer do texto.” (PENA, 2006, p. 89). 

O planejamento organiza o cronograma e otimiza todo o processo de apuração da 

matéria. Através deste planejamento, o jornalista organiza seus recursos técnicos – como, por 

exemplo, gravadores, câmeras fotográficas, câmeras filmadoras, microfone – que irá utilizar 

durante o trabalho. Uma „imagem‟ prévia permite analisar a quantidade mínima de fotos, 

vídeos e entrevistas que ilustrem com clareza sua matéria. 

Depois da apuração finalizada, o jornalista deve analisar e selecionar o que entrará ou 

não em sua matéria. Feito isto, será dado início ao processo de edição da reportagem. Nesta 

fase, o jornalista, geralmente sob a supervisão do editor, reúne todos os dados que recolheu e 

começa organizar as informações em forma de notícia. Seguindo o roteiro programado, ele 

deve responder em seu material às perguntas básicas do jornalismo – o que; quem; quando; 

como; por que; onde – ilustrando e fundamentando a reportagem com as descobertas da 

apuração. 

  



 

 

2.3 – CRITÉRIOS DE NOTÍCIAS 

 

 Além de teorias e rotinas próprias, a produção jornalística é moldada também com 

base em critérios noticiosos. Estes seriam processos seletivos, que avaliam a validade ou não 

da publicação de cada notícia. Assim como na teoria do gatekeeper, os critérios de notícias 

são decisivos para a publicação de uma matéria, mas diferente da forma vista na outra teoria, 

neste caso a responsabilidade não está depositada diretamente no jornalista. Os critérios de 

notícia estão ligados à linha editorial de cada veículo, sendo assim“A finalidade deaplicação 

desses critérios é tentar trazer os assuntos de maior interesse da sociedade paraos jornais e 

telejornais e depois ordená-los de modo que facilitem o acesso aos leitores etelespectadores.” 

(IANSON, 2012, p. 22). 

 Os critérios de notícia não deixam de ser linhas de pensamento dentro de cada empresa 

jornalística, podem receber valores variados de um jornal para outro. Entre os critérios mais 

usados, deve-se citar: proximidade, atualidade,conflito, interesse pessoal, utilidade pública, 

relevância e importância. 

 Ao ler um jornal, ou qualquer outro meio noticioso, as pessoas tem interesse em saber 

o que está acontecendo próximo a elas. Seja em seu estado, sua cidade, ou em seu bairro, cada 

indivíduo valoriza os acontecimentos e mudanças que tem interferência direta em suas vidas. 

O valor da „proximidade‟ como critério de notícia pode ser percebido no constante 

desenvolvimento da imprensa regional em que, mesmo em acontecimentos externos, buscam 

referências às pessoas ou coisas locais. 

 Além da questão geográfica, este critério também abrange o interesse social e cultural 

das pessoas, explicando assim, por exemplo, a atração por notícias internacionais, portanto, 

“Além de se preocupar com aquilo que lhe é próximo, as pessoas também se interessam, 

principalmente, pelos fatos mais próximos no tempo, ou seja, por fatos atuais.” (IANSON, 

2010, 23). Este interesse público pelo “novo” consagra a atualidade como um dos principais 

critérios de notícia. Neste caso, o “atual” não se refere unicamente a algo que acabou de 

acontecer, mas também pode trazer algo novo sobre um acontecimento do passado, por 

conseguinte, uma nova descoberta sobre um assunto que todos acreditavam encerrado sempre 

gera interesse público. Pode-se falar aqui também de “ineditismo”, que seria o interesse pelo 

inédito, pelo raro. Comum em notícias científicas, a descoberta de algo novo pode gerar 

mobilização e curiosidade geral. 



 

 

 Outro fator que desperta constante interesse social são os conflitos. Relacionados 

principalmente à violência, esta realidade social faz o público buscar explicações ou até 

mesmo encontrar formas de evitar ou defender-se de acontecimentos similares. Este critério 

tem forte apelo dentro das redações, precisa de um cuidado redobrado para que não se perca 

em um jornalismo sensacionalista e exagerado, como muito se encontra no cenário atual. 

  O interesse pessoal também tem seu espaço como critério de notícia, pois por mais 

que um jornal precise trazer assuntos que despertem interesse geral, é necessário também 

atender a grupos menores. Notícias relacionadas a um determinado concurso, por exemplo, 

tem seu valor como notícia, mas são de interesse quase que restrito aos candidatos que irão 

realizar ou que já realizaram as provas em questão. 

 A utilidade pública é um critério fundamental dentro de qualquer veículo jornalístico. 

Tendo o jornalismo obrigações com a sociedade, torna-se necessário que sejam apresentadas 

notícias úteis aos seus leitores, como por exemplo, informações relacionadas ao trânsito ou a 

meteorologia. 

 Mesmo com todos estes critérios, é preciso, ainda e, principalmente, analisar a 

relevância e importância de cada notícia, pois uma informação pode abranger diversos destes 

critérios e mesmo assim não ser tão relevante ou importante ao público de determinado 

veículo. Podem existir reportagens que tragam outros critérios de notícia, mas que tenham sua 

publicação preterida em função de tempo ou espaço, por não serem tão relevantes ou 

importantes como as demais informações publicadas. 

 É preciso destacar que os critérios noticiosos servem para facilitar o trabalho de busca 

e produção de notícias do jornalista e são uma forma de delimitar linhas editorais dentro dos 

veículos. Contudo, na prática, a produção jornalística pode não funcionar exatamente desta 

maneira, pois como visto no estudo de rotinas e teorias anteriores, são muitas as variações 

entre uma notícia e outra ou, ainda, entre diferentes veículos. Sendo assim, a produção pode 

ser afetada até mesmo por questões econômicas, como visto na teoria organizacional. 

 

2.3.1 – AGENDAMENTO 

 

 A influência da mídia na sociedade é uma constante nos estudos sobre agendamento 

dentro do jornalismo. Afinal de contas, a notícia molda a sociedade, ou a sociedade que define 

aquilo que irá virar notícia? A pergunta que perdura por décadas nas pesquisas sociais sobre o 



 

 

jornalismo continua sem uma resposta unânime, mas mantém o agendamento como parte do 

processo de produção da notícia. 

 Ao dizer que “os consumidores de notícia tendem a considerar mais importantes os 

assuntos que são veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de comunicação agendam 

nossas conversas” (PENA, 2006, p. 142), o autor destaca a visão sobre o agendamento em 

meados do século XX. Nesta época, ainda ligadas a conceitos de comunicação em massa, as 

discussões sobre o agendamento ressaltavam o impacto da mídia em criar imagens sobre os 

acontecimentos. 

 Com o enfraquecimento dos ideais da cultura de massa, em que o expectador tinha 

caráter passivo perante as informações, a partir da década de 70, o estudo dos efeitos 

midiáticos deixa de ter foco no poder da mídia em mudar opiniões. As pesquisas, então, 

passam a analisar o impacto midiático pela “sua influência na formação e mudança de 

cognições, ou seja, na forma como as pessoas apreendem (e aprendem) as informações e 

formam seu conhecimento sobre o mundo.” (PENA, 2006, p. 144). 

 Com a evolução dos estudos, o agendamento passa a compreender não a mídia como 

delimitadora de opiniões, mas como recurso auxiliar ou quase que natural à sociedade 

contemporânea. Pena (2006) usa a televisão como exemplo de transformação na forma de 

aprendizado, ou seja, através da dinâmica de imagens e sons, a sociedade se adaptou a uma 

nova linguagem. Desse modo: 

 

A influência da mídia é admitida na medida em que ajuda a estruturar a 

imagem da realidade social, a longo prazo, a organizar novos elementos 

dessa mesma imagem, a formar opiniões e crenças novas. (WOLF, 2002, p. 

143). 

 

 

A partir desta concepção de Wolf, podemos perceber que o agendamento se faz presente 

dentro dos veículos jornalísticos, mas não de forma tão determinista como era pensado 

inicialmente. Assim como a sociedade se adapta à evolução dos meios midiáticos, os meios 

tem se adaptado aos interesses e demandas sociais. 

 

2.3.2 – NEWSMAKING 

 

 Contrário à teoria do espelho, o modelo teórico do newsmaking diz que o jornalismo 

está longe de ser um espelho da realidade. Toda a sistematização envolta na criação de 



 

 

notícias (como os critérios de noticiabilidade, teorias e rotina de produção), é classificada 

como uma “construção social de uma suposta realidade”. (PENA, 2006, p. 128). 

 É preciso deixar claro que não é uma visão da notícia como ficção, mas sim um olhar 

sobre a notícia como parte construtora da sociedade. Do mesmo modo observado no 

agendamento, a notícia tem influência social, mas também é moldada por uma rotina de 

produção que precisa atender a inúmeros requisitos. Por conseguinte: 

 

O processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. 

Tem procedimentos próprios e limites organizacionais. Portanto, embora o 

jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há uma 

autonomia incondicional em sua prática profissional, mas sim a submissão a 

um planejamento produtivo. (PENA, 2006, p. 129). 

 

 

 Os argumentos de Pena ressaltam a complexidade do trabalho jornalístico. O que 

poderia parecer um simples relato dos fatos é na verdade um amplo processo. Em cada 

veículo, a notícia vai precisar ser reconfigurada para atender ao seu público alvo. São 

diferentes formas de endereçar a notícia: 

 

Modo de endereçamento é aquilo que é característico das formas e práticas 

comunicativas específicas de um programa, diz respeito ao modo como um 

programa específico tenta estabelecer uma forma particular de relação com 

sua audiência. (GOMES, 2011, p. 33 apud MORLEY; BRUNDSON, 1978). 

 

 

A “relação com a audiência” é algo fundamental, ainda mais em tempos em que a 

interatividade domina os processos midiáticos. Para atrair o espectador, são necessários 

recursos diversos de linguagens e contextualização, assim a mensagem passada é de fato 

recebida e compreendida. 

 

2.4 – ÉTICA JORNALÍSTICA 

 

Especialmente em programas televisivos, o repórter pode se tornar um elo (ou não) com 

a audiência e justifica assim os estudos éticos que envolvem a formação jornalística. A partir 

disso: 

 

A defesa do direito social à informação implica argumentar que a 

informação, ao construir simbolicamente o mundo, deve expressar a 

diversidade conceitual com que ele se forma cotidianamente. Isso envolve o 

reconhecimento de que, na própria informação, é necessário que as diversas 



 

 

concepções, versões, culturas e comportamentos estejam presentes. 

(KARAM, 1997, p. 15). 

 

 

 Estas diversas concepções defendidas pelo pesquisador brasileiro FranciscoKaram 

remetem ao trabalho do jornalista, que mesmo sem poder abster-se de seus ideais e culturas, 

precisa ver cada notícia com um olhar amplo.Precisa abranger o maior número de pessoas 

possíveis, para que assim consiga, de fato, defender e ser coerente ao direito social à 

informação. 

 A partir da concepção que a notícia é feita para a sociedade e não apenas para 

satisfazer ao jornalista, o profissional precisa romper barreiras. Nos casos que envolvem 

fontes próximas, com alguma relação de parentesco ou amizade, o trabalho deve ser neutro e 

imparcial, a publicação não deve ficar restrita a peculiaridades, que o interessam 

pessoalmente e que não interessam a sociedade como um todo. Como argumenta KARAM 

(1997, p.15), “a diversidade de fontes que expresse a pluralidade social é indispensável para 

formar a compreensão do presente e permitir a intervenção mais consciente no futuro”. Estas 

múltiplas fontes podem ser a chave para o trabalho do jornalista, para que ele consiga ir além 

de suas limitações pessoais, pois a cada nova entrevista, diferentes visões podem trazer novos 

rumos aos acontecimentos, chegando, assim, a uma reportagem mais completa e mais 

condizente com as necessidades da sociedade. 

 Para KARAM (1997, p.15), “o direito social à informação só tem sentido se for 

conectado a conceitos e valores, como Liberdade”. O termo „liberdade‟ usado pelo autor é de 

igual forma discutido durante toda concepção do trabalho jornalístico de duas formas: 

Primeiro, é preciso pensar que o jornalista deve ter liberdade para escrever sua matéria, sem 

restrições de fontes ou empresariais, além disso, a segunda questão que envolve o termo 

presente de forma constante em um jornalista é a liberdade em que a sociedade tem em 

receber cada notícia. De forma completa, neutra e verdadeira, sem deixar de fora detalhes que 

tenham interesses empresariais, particulares, ou ainda, governamentais, assim,Karam fala que 

é com o jornalismo que a sociedade tem a chance de ter “acesso imediato ao todo”, de forma 

que este „todo‟ também deve ser disponível para „todos‟. Além disso: 

 

Direito de expressão, Liberdade de Informação, Direito de Comunicação, 

Direito de Informação, Direito à Informação, Direito Social à Informação 

sintetizam formulações conceituais expressivas dos vários momentos e 

situações sociais e políticas da trajetória humana. Em cada uma destas 

expressões e em cada momento da luta pela afirmação do direito das 

pessoas falarem, pública ou privadamente, assim como serem ouvidas, 



 

 

esteve refletida, igualmente alguma concepção sobre o mundo, sobre as 

relações sociais, sobre o indivíduo. (KARAM, 1997, p.16). 

 

 

 Todos os conceitos citados pelo autor trazem as variadas reflexões que nos remetem a 

liberdade do jornalista em produzir a notícia com a verdade, até o direito de cada indivíduo 

em receber, por meio de notícia, os acontecimentos em sua forma completa e verdadeira. 

 Esta verdade e liberdade jornalística são tópicos recorrentes dentro da ética 

jornalística, especialmente quando estas se encadeiam nas discussões sobre a sempre 

polêmica objetividade do jornalista. Contudo, deixar a subjetividade de lado é algo nada fácil, 

para BUCCI (2000, p.93), “a objetividade passará a depender de iniciativas subjetivas 

daqueles que são notícia e estas, por sua vez, só podem ser observadas por habilidades 

também subjetivas daqueles encarregados de informar o público”. Desta forma, como poderá 

haver objetividade, quando está em jogo a subjetividade intrínseca das fontes e do jornalista? 

 O pesquisador também ressalta que não há como esquecer que, antes de tudo, quem 

produz a notícia são os homens, ou seja, é uma pessoa falando sobre outra pessoa, para uma 

terceira pessoa. Observamos que: 

 

Os repórteres, editores, fotógrafos, os câmeras – todo mundo na imprensa – 

têm suas definições de foro íntimo, são idênticos aos seus objetos (ou 

melhor, aos sujeitos que lhes servem de objetos), isto é, são iguaizinhos 

àqueles que são notícia e àqueles que são leitores, telespectadores, ouvintes. 

Como é, então, que podem descrevê-los objetivamente? (BUCCI, 2000, p. 

93). 

 

 

 Sem poder definir uma postura objetiva, cabe a cada jornalista, novamente de uma 

forma subjetiva, buscar pela objetividade como algo que privilegie um maior campo social 

possível. Paralelo ao jornalista objetivo está também o profissional neutro, sendo assim, e de 

igual maneira, como chegar à neutralidade completa? Tarefa quase impossível na prática, que 

cabe ao jornalista, outra vez, buscar não favorecer ângulos em sua história, para que assim 

possa ao menos “parecer neutro”. 

 Não há como condenar uma pessoa, neste caso o jornalista, por trazer consigo ideais e 

convecções particulares. É preciso reconhecer e admitir suas crenças, para que assim possa 

conseguir também se distanciar destas na hora de cada cobertura jornalística. Além daquilo 

que o jornalista acredita, é preciso saber como tratar assuntos que envolvam pessoas de seu 

interesse. 



 

 

 Ao correlacionarmos o jornalista com um médico, por exemplo, os profissionais da 

medicina não atendem familiares e entes queridos para não terem suas emoções interferindo 

no tratamento. O mesmo ocorre na produção de uma notícia: como contar um acontecimento 

sem se deixar influenciar ou até mesmo revelar dados que não façam parte daquela matéria 

específica? Outra vez caindo nas barreiras da subjetividade, o jornalista precisa de 

profissionalismo e de foco no acontecimento, independente dos personagens e seus feitos, os 

quais não digam respeito à matéria em questão. 

 Tão indefinida quanto os conceitos de subjetividade versus objetividade, é a postura 

do jornalista em cada um de seus trabalhos. Como define KARAM (1997, p. 107), “o 

jornalista... caminha no terreno movediço” na busca por uma reportagem que beneficie todos 

os membros sociais. Seu trabalho deve se restringir a uma apuração exata e um relato 

objetivo, sem esconder o lado humano que se fez presente durante todo o processo. 

 O jornalista precisa, ainda, avaliar as consequências daquilo que pretende publicar. Há 

casos conhecidos na história norte-americana, por exemplo, em que matérias estavam prontas 

para serem publicadas, mas foram cortadas de última hora para não acarretar outros 

problemas. Sobre as escolhas do passado, não há como fazer uma avaliação se foi certo ou 

errado. Este é um exemplo de dilema ético do jornalista, como foi feita a escolha que 

acreditava ser mais adequada naquele momento. Todo este dilema cai em variadas correntes 

de estudos, que ora defendem que a verdade deve ser dita, independente de quem atinja, ora 

defendem que é preciso pensar nas consequências. Mas todas estas reflexões não são de 

caráter subjetivo? 

 Vale relembrarmos que, o jornalista trabalha ainda à sombra dos interesses 

econômicos e empresariais. Para BUCCI (2000, p. 75) “os jornalistas são trabalhadores 

intelectuais, que vendem o seu trabalho e o seu talento”. Por mais que tal declaração tenha um 

teor de „profissional produto‟, é uma forma realista de representar o jornalista, uma vez que é 

pago pelo material que produz. Esta influência do meio em que trabalha, pode causar 

alterações no trabalho do jornalista, em alguns casos, mudanças que ele sequer percebe. 

 Muito se discute sobre profissionais que aceitam „agrados‟ durante suas coberturas 

jornalísticas. Sendo assim, por mais que eles se julguem livres de influências do meio, como 

medir isto de forma objetiva? Toda esta discussão se mantém sem respostas concretas e, como 

define BUCCI, este “problema é da estrutura da profissão – não é da pessoa. É formal, e deve 

ser vigiado como uma formalidade a ser atendida por aquele que exerce a função social de 

informar o cidadão” (2000, p. 90). 



 

 

 Este pensamento do jornalista dentro do contexto da instituição em que trabalha é 

característica da teoria organizacional, que traz reflexões sobre os valores da empresa 

impressos no trabalho deste profissional. Como defende TRAQUINA (2004, p. 152) “o 

jornalista acaba por ser „socializado‟ na política editorial da organização através de uma 

sucessão sutil de recompensa e punição”. 

Além dos interesses específicos de cada empresa (inconscientemente ou não), outro 

fator que interfere no trabalho do jornalista são as questões referentes ao retorno comercial de 

seus trabalhos. E Traquina acrescenta: “o jornalismo é também um negócio.” (2004, p.158). 

Não há como ignorar o fato que uma empresa noticiosa precisa de retorno financeiro para se 

manter, desse modo, o espaço ocupado pela publicidade pode interferir na produção do 

jornalista, na medida em que poucas são as chances de publicar uma matéria que prejudique 

um anunciante da empresa. A notícia como produto é um fator que tem delimitado a forma de 

se fazer jornalismo, principalmente nos últimos anos. Contudo, cabe ao jornalista buscar a 

melhor realização do seu trabalho, buscar formas de manter a verdade em suas reportagens, 

nunca esquecendo seu papel social. 

  



 

 

CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE FÍLMICA 

 

 Assistir a um filme aparenta tanta simplicidade que, na maioria das vezes, se quer 

pensamos em todo o trabalho por trás daquelas imagens refletidas em nossa frente. Da 

idealização do projeto até a exibição na tela há um processo amplo e meticuloso, composto 

por inúmeras e diversificadas formas. 

 Estas diversidades de formatos se desenvolvem desde o início do cinema e variam não 

só de acordo com as intenções pretendidas para cada filme, mas também pela própria 

diferença cultural de uma região para outra. “A censura, a técnica, a moda, o mercado, o 

talento individual e todo tipo de força exerceram sua influência na criação de filmes e 

continuam a exercê-la” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 16). 

 Esta constante evolução da sétima arte, faz com que a análise sobre um filme seja algo 

tão abrangente quanto o próprio desenvolvimento do cinema. Consideramos: 

 

As ferramentas da análise servem para caracterizar o estilo. O termo “estilo” 

deve ser considerado em sentido amplo, como a arte de contar uma história 

em imagens e em sons; compreende a escolha dos atores, dos cenários, as 

regulações técnicas, a disposição dos pontos de vista e dos pontos de escuta, 

etc. Tudo é importante em matéria de estilo: a abertura da objetiva e a cor do 

papel pintado atrás do ator, a rapidez do travelling e o vaso de flores 

embaixo, à esquerda. A concepção do presente capítulo é, portanto, aquela 

de uma caixa de ferramentas que permitirá desmontar o que resta da técnica 

a posteriori (ou seja, na projeção), quando nada se sabe da maneira pela qual 

ela foi usada a priori (ou seja, na filmagem e na pós-produção). (2009, p. 

20). 

 

 

 Estes detalhes destacados da composição cinematográfica nos mostram tanto as 

distintas linhas para uma análise fílmica, como também a forma de ver cada longa. O simples 

ato de rever um filme, ou assisti-lo em um momento de maior concentração, pode trazer outra 

visão sobre detalhes que antes julgávamos desnecessários, sem importância. Detalhes os quais 

podem ter sido pretendidos ou não pelo diretor, mas que trazem uma nova leitura para o filme, 

ou até mesmo uma nova compreensão. 

 Nossa escolha pelo termo “detalhes”, justifica-se na medida em que compreendemos a 

teoria dos pesquisadores Anne Golliot-Lété e Francis Vanoye, na qual comparam a análise de 

um filme a um estudo sobre a composição química da água. Para eles “Analisar um filme ou 

um fragmento é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 



 

 

materiais que não se percebam a “olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela totalidade”. 

(GALLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 15). 

 Assim como os estudos de composições químicas, o cinema faz uso de características 

próprias para suas análises. Para Laurent Jullier e Michel Marie (2009) as figuras fílmicas 

devem ser classificadas de acordo com o plano, sequência e o filme como um todo. 

Observamos: 

 

A leitura de um simples plano conduz quase que certamente a entrar nos 

detalhes e na regulação dos parâmetros técnicos e a flertar com a leitura 

genética. Um passo para trás permite vislumbrar uma sequência – o 

encadeamento dos planos, o choque das imagens justapostas. O novo 

significado que nasce da consecução de duas figuras consiste, assim, no que 

é essencial ao trabalho de leitura. (JULLIER; MARIE, 2009, p. 20). 

 

 

 Se um mero “passo para trás” amplia ou restringe a visão do quadro analisado, o 

planejamento de uma cena é responsável por dar forma e sentido para o filme como um todo. 

É preciso entender que a composição daquela sequência refletida na tela não é algo “ao 

acaso”, e que toda sua realização foi algo planejado para auxiliar no desenvolvimento da 

história contada. Direcionamento de luz e sombras, por exemplo, são alguns dos pormenores 

essenciais na realização de uma cena, são recursos básicos que podem intensificar e até 

mesmo transformar qualquer cena. 

 A percepção sobre estes detalhes pretendidos na realização de um filme é o objetivo 

máximo da pessoa que faz uma análise fílmica, mas Anne Golliot-Lété e Francis Vanoye 

(1994) ressaltam que “o analista traz algo ao filme”. Desta forma, os autores alertam para a 

necessidade da busca por imparcialidade na análise de cada cena. É preciso se abster de pré-

conceitos e ideais para a realização de um diagnóstico mais verdadeiro sobre o pretendido a 

cada quadro de um longa. Numa análise, é preciso “desenvolver seu sentido de autocrítica e, 

por outro lado, permanecer flexível intelectualmente o suficiente para conseguir a todo 

instante enfrentar um imprevisto e aceitar a mudança de rumo”. (GALLIOT-LÉTÉ; 

VANOYE, 1994, p. 16). 

 Se o analista precisa ser imparcial em sua visão sobre cada cena, o mesmo não 

corresponde ao diretor da produção. É o que podemos observar nas figuras fílmicas 

destacadas por Laurent Jullier e Michel Marie (2009), ou seja, as ideias de direção de um 

longa são precisas no desenrolar da narração. 

 Ao estudarmos individualmente o nível do plano, o nível da sequência, e o nível do 

filme inteiro, como pretendido por Laurent Jullier e Michel Marie (2009), evidenciam-se as 



 

 

intenções do diretor na história que pretende contar através da tela. A escolha do plano de 

como a cena é gravada pode ser um dos detalhes mais importantes em um filme. 

 O diretor pode escolher que o espectador veja a cena em plano geral, plano médio, 

close-up, ou ainda, que a cena seja vista pelos olhos de algum personagem, sendo esta a forma 

mais utilizada, quando a intenção é fazer o espectador se sentir mais dentro da cena. Ele 

assiste a tudo que acontece como se fosse os olhos do personagem. É a partir do ponto de 

vista escolhido pelo diretor que o espectador vai acompanhar a história. “Nenhum ponto de 

vista é neutro. Todas as posições de câmera conduzem sua série de conotações” (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 22). 

 No nível da sequência são analisadas as características mais importantes do 

audiovisual, especialmente no que condiz ao cinema, uma vez que é no nível da sequência que 

se entende o processo de montagem de cada filme. É nesta edição das sequências gravadas 

que o longa toma forma e se encaminha para contar a história como um todo. “A sequência 

deixa o espectador atento a uma boa distância para captar “o discurso oculto” e outros efeitos 

de sentido figurado” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 42). 

 A expressão “atento”, de Laurent Jullier e Michel Marie (2009), define com clareza a 

necessidade de uma boa montagem para que o filme mantenha o espectador interessado e 

entendido sobre o que está assistindo. É necessário que a seleção de imagens e sons não sejam 

apenas planos de fundo para os diálogos, mas que possam ser vistas como parte fundamental 

para a composição da cena. 

 Uma das características mais tradicionais da montagem são as elipses. Esta técnica 

permite que a cena demonstre uma passagem de tempo, sem que para isto sejam seguidos 

todos os passos do personagem em quadro. Com o uso de uma elipse, o diretor consegue 

deixar implícitas mudanças sem que o espectador sinta-se deslocado na continuidade da 

narrativa. 

 O terceiro ângulo de análise fílmica proposto por Laurent Jullier e Michel Marie 

(2009) é classificado como “nível do filme”. Neste critério, que delimitará as análises desta 

pesquisa, o mais importante é a história e como ela é contada. É a análise sobre as escolhas do 

diretor para contar determinada história através dos sons e das imagens escolhidos. Dentre os 

formatos mais tradicionais na sétima arte, encontra-se a apresentação do personagem, seguido 

de algum problema ou conturbação, até chegar, por fim, em uma resolução ou transformação 

sobre aquilo que o conturbava. Consideramos: 

 



 

 

A maioria das histórias – e, uma vez mais, os filmes que deslocam multidões 

– apresenta personagens inicialmente em situação de desequilíbrio, ou que 

não demoram a se encontrar, quando um elemento perturbador irrompe em 

sua vida. Em geral esse desequilíbrio toma a forma de uma tarefa que exige 

ser realizada, uma busca que invoca uma conclusão ou um objetivo que 

provoca a cobiça. Em suma, eis o nosso protagonista munido de um 

propósito que promete o retorno ao equilíbrio ou sua descoberta.(JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 60). 

 

 

 Almejar este “equilíbrio” e enfrentar os obstáculos para que o conquiste é uma das 

formas narrativas mais comuns na sétima arte. É a partir do roteiro e da história que pretende 

levar às telas que o diretor consegue „visualizar‟ o longa e seu desenvolvimento. Sendo assim, 

“É a narrativa que permite que a história tome forma, pois a história enquanto tal não existe” 

(GALLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 1994, p. 41). 

 É através da narrativa que cada cena ganha forma e segue seu objetivo de formar o 

filme como uma obra completa. Isto é, “Mais do que o quebra-cabeça formar ou não uma 

imagem completa uma vez acabado, a arte da narrativa consiste em apresentar as peças em 

certa ordem e ritmo: é a distribuição do saber” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 62). 

 Pensar um filme como um “quebra-cabeça” é um princípio válido para uma análise. 

Da mesma forma que Anne Golliot-Lété e Francis Vanoye associam análise fílmica à 

“composição da água” (1994, p.15), Laurent Jullier e Michel Marie fazem paralelos ao fato de 

um filme ser composto por peças que precisam se encaixar a fim de dar vida à narrativa 

proposta. 

 Mesmo em filmes mais complexos, nos quais, em teoria, os diretores almejam uma 

montagem de alcance menos popular ou uma interpretação mais cuidadosa, é preciso atenção 

a cada uma das peças que montarão o longa. Mesmo em padrões estéticos diferenciados é 

preciso contar a história de uma forma que o público compreenda ou que, ao menos, suscite 

questionamentos de como interpretar aquilo que foi visto. Logo: 

 

Contar em imagens e sons supõe, em primeiro lugar, selecionar algumas 

peripécias de preferência a outras, depois as mostrar em certa ordem e em 

certo grau de clareza, eventualmente inscrevendo-as em certo quadro de 

apresentação, mas com certeza propondo ao público um posicionamento 

ético estético.(JULLIER; MARIE, 2009, p. 60). 

 

 A questão estética, proposta por Laurent Jullier e Michel Marie (2009), encaixa-se 

também ao estudo dos pesquisadores sobre os diferentes tipos de gêneros possíveis dentro da 

indústria cinematográfica. Por mais que dois espectadores não vejam um mesmo filme da 

mesma forma, é de conhecimento do diretor a necessidade de posicionamentos diferentes de 



 

 

acordo com o gênero da produção que vai rodar. Ou seja, “Não se filma uma cena de amor da 

mesma maneira em uma comédia familiar, em um filme verista destinado ao circuito de 

cinema de arte, ou em um filme pornô” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 65). 

 Os próprios gêneros cinematográficos, assim como as interpretações, são variáveis e 

suscetíveis a adaptações e alterações. Diante disso, “Não existe nenhuma regra para saber se 

um filme pertence a determinado gênero. O melhor é compará-lo a um protótipo” (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 65). Esta comparação parte, geralmente, de um filme bem aceito em 

determinado gênero. Não é nem preciso citar exemplos específicos, mas se pensarmos em 

romances dramáticos, pode-se ressaltar algumas características básicas que um diretor 

precisará usar para ter um filme bem aceito pelo espectador. O “modelo” básico deve ter um 

casal que se encontra e se apaixona, na sequência terão seu amor interrompido por alguma 

tragédia ou um relacionamento do passado e, por fim, resolvem seus problemas e vivem 

felizes para sempre. 

 Este “modelo”, vastamente utilizado em dramas românticos não é uma regra para 

todos os filmes classificados no gênero, mas é um exemplo de “protótipo” bem aceito entre o 

público. Esta relação direta entre gênero e espectador acaba tornando os “gêneros” rotulados e 

não algo realmente relacionado ao modo como é feito. Como resumem Laurent Jullier e 

Michel Marie “as etiquetas de gênero, na verdade, dizem respeito mais frequentemente ao 

conteúdo do que ao estilo” (2009, p. 65 e 66). 

 Ao seguir fórmulas ou tentar inovar e evoluir, a sétima arte não se limita a 

procedimentos específicos, da mesma forma que uma análise fílmica deve atentar as todas as 

variações possíveis. Do analista fílmico, contudo, devemos esperar um olhar amplo e atento a 

todo trabalho investido em cada uma das cenas que formam seu objeto de estudo. 

 Nesta pesquisa foram selecionados dois filmes, de gêneros diferentes, mas que tratam 

um mesmo assunto: o trabalho jornalístico. Os filmes Uma Manhã Gloriosa e Intrigas de 

Estado são exemplos de como o cinema pode abordar temas relacionados, sem precisar 

enquadrar os filmes em mesmos estilos ou formas de produção. 

 

3.1 – INTRIGAS DE ESTADO 

 

 Um acidente fatal envolvendo Sonia Barker (personagem de Maria Thayer) é apenas o 

começo em Intrigas de Estado. O ocorrido que poderia ter sido apenas mais um em 



 

 

Washington – DC, acaba revelando situações suspeitas após a chegada de um jornalista 

investigativo na cena do crime. 

 Usando de sua experiência profissional, Cal McAffrey (vivido por Russell Crowe), 

começa a investigar o policial responsável pelo caso e descobre que a vítima trabalhava na 

equipe de um congressista norte-americano. Dando sequência na sua busca por informações, o 

jornalista descobre também que não se tratava de um deputado qualquer, mas sim de seu 

amigo de longa data, Stephen Collins (interpretado por Ben Affleck). 

 Assim que o caso da morte ganha às manchetes do país todo, Collins decide fazer uma 

coletiva de imprensa para lamentar a importante baixa em sua equipe. Contudo, a partir daí 

nascem especulações de que o congressista e a vítima eram mais do que colegas de trabalho. 

 Sabendo da ligação entre McAffrey e Collins, Cameron Lynne (vivida por Helen 

Mirren), redatora do jornal onde Cal trabalha, o escala para descobrir tudo sobre a vida da 

vítima. Para ajudar na matéria, é escalada também Della Frye (personagem de Rachel 

McAdams), uma jovem jornalista instigada pelo ocorrido, que suspeita do desempenho do 

colega, por sua relação de amizade com um dos envolvidos no caso. 

 Com apenas oito horas para finalizar a matéria Cal e Della começam a ligar os fatos e 

procurar provas que lhes rendam uma boa notícia. Porém, lidar com questões políticas fica 

ainda mais complicado quando há um possível envolvimento extraconjugal de um membro do 

Congresso norte-americano. 

 Os jornalistas vão atrás de evidências que esclareçam o assassinato e, para isto, 

precisam refazer os passos da vítima e até mesmo ir além de suas obrigações profissionais. 

Com acesso a alguns objetos pessoais e ao corpo de Sonia, os repórteres se autoquestionam 

sobre os limites entre violar a lei e fazer uma investigação jornalística. 

 McAffrey descobre que a funcionária do congresso foi morta com balas não 

rastreáveis, usadas somente por profissionais do crime. Neste momento ele entra em contato 

com seu amigo no Congresso para descobrir quem poderia querer a morte da jovem. Collins 

revela ao amigo jornalista que eles estavam investigando uma empresa suspeita e que Sonia 

tinha acesso a tudo, e esta corporação poderia querer a assessora fora destas investigações. 

 A experiente redatora do jornal, Cameron Lynne, começa então a desconfiar de uma 

conspiração perfeita, em que o congressista poderia não estar revelando tudo que sabia. 

Dando continuidade a seu trabalho, McAffrey começa a arriscar a própria vida na tentativa de 

finalizar a matéria e defender a honra de seu amigo. 



 

 

 Ameaçado de não poder publicar a matéria por sua editora, o jornalista começa a 

receber também ameaças diretas do Governo, que teme danos nacionais com a publicação da 

história. Praticamente sem saída, Cal McAffrey vai ter que decidir se abre mão de sua 

reportagem ou se segue em frente com seu trabalho focado naquilo que ele acredita ser a 

verdade. 

 Dirigido por Kevin Macdonald e com roteiro assinado por Matthew Michael 

Carnahan, Tony Gilroy e Billy Ray, Intrigas de Estado estreou nos cinemas norte-americanos 

em abril de 2009, chegando aos cinemas brasileiros dois meses depois, em junho do mesmo 

ano. 

 Com mais de 87 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias mundiais, Intrigas de 

Estado foi o 68º filme de maior bilheteria mundial em 2009.
1
 No Brasil, o filme foi visto por 

mais de 150 mil pessoas nos cinemas, com um faturamento próximo dos 2 milhões de reais.
2
 

 

 

3.2 – UMA MANHÃ GLORIOSA 

 

 Comandar a produção de um jornal onde o âncora pega no sono durante a 

apresentação do programa não é o sonho de nenhum jornalista. Mas estas são as condições de 

BeckyFuller (personagem de Rachel McAdams) em Uma Manhã Gloriosa. 

 Se as condições de trabalho não eram das melhores, pior ainda é ficar sem emprego 

algum. Apesar do empenho da produtora, a audiência da produção não conseguia manter-se e 

sua demissão foi inevitável. Desempregada e sem perspectiva alguma, Becky envia currículos 

para todos os meios de comunicação possíveis, para tentar uma nova oportunidade de 

trabalho. 

 Após receber muitos “nãos”, consegue finalmente uma entrevista de emprego 

entusiasmada e encontra a chance de voltar a trabalhar quando lhe é oferecido o cargo de 

produtora no programa matinal “Daybreak”. O programa, que também não passava por uma 

boa fase comercial, era a nova chance de Becky mostrar que com empenho e dedicação seu 

trabalho poderia fazer a diferença. 

                                                           
1
 Dados disponibilizados pelo site Box Office Mojo, acessado no dia 5 de novembro de 2012, às 11h. 

(http://boxofficemojo.com/movies/?id=stateofplay.htm) 

2
 Dados disponibilizados pelo site ePipoca, acessado no dia 5 de novembro de 2012, às 11h. 

(http://www.epipoca.com.br/bilheterias.php) 



 

 

 Sua primeira missão no novo emprego é levantar a audiência do programa, que tem 

amargurado um quarto lugar em audiência na disputa em seu horário e seguimento. Para isso, 

Becky decide reformular a bancada do matinal, trazendo um pouco mais de informação e 

credibilidade. 

 Com este intuito, a jovem produtora vasculha todos os possíveis repórteres disponíveis 

na emissora e decide logo pelo veterano Mike Pomeroy (vivido por Harrison Ford). Mike é 

um consagrado jornalista, vencedor de diversos prêmios e com ampla experiência 

investigativa, que não fica nada interessado na proposta da entusiasta produtora. 

 Forçado por uma cláusula de contrato, Pomeroy aceita dividir a bancada do 

“Daybreak”, mas não fica nada satisfeito com sua co-apresentadora, a ex-miss Arizona, 

Colleen Peck (interpretada por Diane Keaton). Já não bastassem todos os outros problemas 

para levar o programa ao ar todas as manhãs, Becky precisará ainda controlar os egos de seus 

âncoras. 

 Com a bancada formada, Becky dá inicio a sua jornada diária para salvar a atração do 

cancelamento, para que assim, possa também manter a salvo seu emprego. A começar pelas 

reuniões de pauta, o trabalho não se mostra o mais tranquilo. Enquanto Mike tenta trazer mais 

matérias noticiosas para o programa, Colleen sente-se desvalorizada pelo novo colega. 

 Na tentativa de agradar aos dois apresentadores, Becky vai precisar trabalhar ainda 

mais para atualizar a estética do programa, sem que o matinal perca sua identidade, mas ainda 

assim adicionando novos ângulos para atrair novos espectadores que livrem o “Daybreak” do 

cancelamento iminente. 

 Lançado nos EUA em novembro de 2010, Uma Manhã Gloriosa era uma das grandes 

apostas para a temporada de premiações daquele ano, mas acabou ficando de fora dos 

principais awards da temporada. No Brasil, o filme foi lançado quase cinco meses depois, em 

abril de 2011, em circuito limitado. 

 Com direção de Roger Michell, e roteiro de Aline Brosh McKenna, Uma Manhã 

Gloriosa rendeu ainda um livro de mesmo nome da escritora Diana Peterfreund, inspirado na 

história do longa. Fato incomum em adaptações, que na maioria dos casos tem primeiro o 

livro publicado, para depois ser lançada alguma adaptação cinematográfica. 

 Com um desempenho abaixo do esperado, principalmente nos EUA, Uma Manhã 

Gloriosa faturou em torno de 60 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Valor abaixo do 



 

 

esperado para o orçamento investido de 40 milhões de dólares.
3
 No Brasil o filme não foi 

exibido em muitas salas, mas mesmo assim foi visto por quase 150 mil brasileiros enquanto 

esteve em exibição nos cinemas.
4
 

 Independente do desempenho de Intrigas de Estado e Uma Manhã Gloriosa nas 

bilheterias, o mais importante nesta pesquisa é identificar o que e o quanto o cinema consegue 

retratar do trabalho jornalístico nas telonas.  E, através das categorias de análise a seguir, 

vamos procurar identificar as semelhanças e diferenças entre ficção e o jornalismo 

apresentado nos filmes selecionados. 

 

 

3.3 – ANÁLISES DOS FILMES ESCOLHIDOS: SUAS APROXIMAÇÕES COM O 

JORNALISMO 

 

 A sétima arte é conhecida por contar grandes histórias que tem o poder de cativar 

pessoas em todo o mundo.  Sendo assim, é através da narrativa de Uma Manhã Gloriosa e 

Intrigas de Estado que pretendemos analisar o quanto há de ficção e o quanto se tentou 

mostrar a realidade dos profissionais do jornalismo nestes filmes. 

 Seguindo os estudos de Laurent Jullier e Michel Marie (2009), esta pesquisa usará 

como base os estudos ao “nível do filme”. Esta análise permite identificar as peculiaridades de 

cada produção a partir da história que conta e das mensagens que tenta reproduzir ao 

espectador. 

 

 

3.3.1 - A REPRESENTAÇÃO DAS ROTINAS PRODUTIVAS NO FILME MANHÃ 

GLORIOSA 

 

 Como estudado no corpus desta pesquisa, as rotinas de produção da notícia variam de 

acordo com cada meio e suas necessidades específicas. Em Uma Manhã Gloriosa, um dos 

                                                           
3
 Dados disponibilizados pelo site Box Office Mojo, acessado no dia 6 de novembro de 2012, às 11h. 

(http://boxofficemojo.com/movies/?id=morningglory10.htm) 

4
 Dados disponibilizados pelo site ePipoca, acessado no dia 5 de novembro de 2012, às 11h. 

(http://www.epipoca.com.br/bilheterias.php) 



 

 

maiores exemplos do cotidiano de redação (seja de impresso, rádio, internet ou televisão) é a 

reunião de pauta. 

 No longa, esta discussão de pauta acontece diariamente antes do programa “Daybreak” 

ir ao ar. Com produtores, repórteres e editores reunidos, eles discutem os assuntos que serão 

abordados nos dias seguintes. Ao redor de uma mesa oval, a equipe de repórteres sugere 

temas de acordo com a linha editorial do programa. Como, neste momento, o “Daybreak” é 

ainda um programa que foca mais em entretenimento, as sugestões são mais relacionadas aos 

atuais interesses dos espectadores. Com as mudanças que o programa sofrerá nas cenas 

seguintes, já é possível projetar uma reunião de pauta com assuntos mais relacionados ao 

novo formato que o programa pretende se adaptar. 

 

 

Figura 1 - Reunião de pauta no Daybreak 

 

 Ainda nesta cena que apresenta a realidade de uma reunião de pauta, podemos 

observar as dificuldades para atender a todas as expectativas, não só do programa, mas 

também dos jornalistas envolvidos naquela produção. Destacamos também a necessidade de 

atenção por parte da produtora, que precisa visualizar as matérias sugeridas e avaliar as 

melhores opções para o programa que comanda. 

 A necessidade da revisão também é lembrada em Uma Manha Gloriosa. Na televisão, 

uma das formas mais eficientes de conferir se as coisas estão certas é fazer um ensaio prévio, 

como mostrado no filme. O telejornal “Daybreak” passa por uma grande transformação e os 

profissionais testam as possibilidades, a fim de evitar erros na apresentação ao vivo. 

 



 

 

 

Figura 2 - A necessidade de ensaio para um novo formato 

 

 Assim como no rádio, a televisão requer atenção não apenas nas matérias, mas 

também na forma como elas serão apresentadas. É preciso entender e estar entrosado com 

todos os aparatos técnicos próprios destes meios. No ensaio, os apresentadores podem atentar 

para possíveis erros e, assim, estarem mais preparados para eventuais incidentes, sempre 

possíveis em transmissões ao vivo. 

 E para provar que programas ao vivo estão sempre suscetíveis a falhas, até mesmo 

quando ensaios são feitos, Uma Manha Gloriosa apresenta já na estreia de Mike na bancada 

do “Daybreak” um erro que pode prejudicar a reputação do noticioso e do jornalista. Ao falar 

sobre um ex-presidente, a equipe técnica esquece de trocar a legenda da foto, que aparece na 

tela, e o aviso “criminoso sexual” fica em exibição durante esta nova nota. 

 

 

Figura 3 - Os perigos de uma legenda errada 

  



 

 

Por mais que o erro nem seja diretamente do jornalista, é sua imagem e a do programa que 

estão em jogo. Neste caso, mais do que nunca, é necessário agilidade para resolver o 

problema e, quando preciso, se desculpar pelo erro. Nesta cena, as atenções da produtora e da 

equipe técnica se mostram indispensáveis no transcorrer do programa. 

 Em Uma Manhã Gloriosa também podemos assistir a um exemplo de cobertura de 

uma notícia exclusiva. Fingindo ter intenção em cobrir uma matéria de entretenimento, Mike 

vai à busca do que ele acredita ser um grande furo jornalístico. Sem saber exatamente o que o 

âncora rabugento estava tramando, Becky fica preocupada que o colega não saiba o que está 

fazendo. 

 Nesta cena a produtora o lembra das questões legais que envolvem invadir uma 

residência privada em busca de uma notícia. Becky teme também perder seu emprego por 

estar fazendo algo que ela não tem certeza sobre a noticiabilidade. Desesperada, a produtora 

até revela a Mike a verdadeira situação do programa, que sofre risco de cancelamento. 

 Mesmo duvidando, Becky assiste a entrevista de Pomeroy e percebe que ele possuía 

mesmo um grande furo jornalístico em mãos. Mike usa de sua experiência e faz uma 

entrevista ao vivo sobre o assunto mais importante do dia e o “Daybreak” consegue exibir 

com exclusividade. O empenho de Pomeroy para cobrir este caso destaca a importância dos 

critérios de noticiabilidade, considerados anteriormente nesta pesquisa. 

 

 

Figura 4 – A importância das fontes 

 

 No desenrolar desta importante cena em Uma Manhã Gloriosa, Mike pode mostrar sua 

competência jornalística e a importância de boas fontes na construção de uma notícia. Apesar 



 

 

de não facilitar para sua produtora, Pomeroy serve como exemplo para a cobertura de um furo 

jornalístico e cobertura investigativa. 

 

3.3.2 – INTRIGAS DE ESTADO 

Jornalismo investigativo é o foco principal na redação do “Washington Globe”, jornal 

impresso retratado em Intrigas de Estado. Sem todo o entretenimento cabível ao programa de 

Uma Manhã Gloriosa, a redação de um jornal impresso tem muitas diferenças em sua rotina 

produtiva. 

 

 

Figura 5 - Exemplo de uma redação de jornal impresso 

 

 Logo no inicio do filme nos é apresentada a redação do jornal. Nela podemos perceber 

os “cubículos” de cada jornalista e já nesta primeira sequência o longa ressalta a importância 

de uma segunda opinião durante as apurações, por exemplo, o personagem Cal McAffrey 

(Russel Crowe) é indagado por um colega sobre os acontecimentos em uma notícia na qual 

ele está trabalhando. Também, é questionado por outro colega sobre uma possível pauta que, 

mesmo sem dar muita importância ao assunto, acaba exemplificando este contato entre os 

repórteres em uma redação. 

 A própria referencialidade à mídia é usada no filme pra exemplificar casos em que 

uma notícia vai adquirindo proporções tão grandes, que é necessário que todos os meios 

atentem ao fato. Uma notícia em um site, televisão, rádio e, até mesmo, em outro jornal 

impresso faz parte da rotina de um jornalista, que precisa estar sempre atento aos 

acontecimentos. 

 



 

 

 

Figura 6 - A autorreferência midiática 

 

 Em Intrigas de Estado esta autorreferência midiática é mostrada quando, a partir do 

olhar de Cal, diversas notícias relacionadas ao possível envolvimento pessoal do deputado 

com sua assessora começam a propagar-se em todos os meios. Uma reunião de pauta 

improvisada serve para discutir os rumos da matéria e a revisão sobre as informações que 

diferentes jornalistas podem acrescentar às investigações. 

 Com a opinião de outro profissional, o olhar sobre o acontecimento pode ser ampliado, 

assim como acontece no filme. Cal, na tentativa de provar a inocência do amigo, levanta 

discussões sobre uma possível conspiração envolvendo a vítima e uma empresa investigada 

pelo governo. 

 

 

Figura 7 - Reunião para discutir possíveis fatos ocultos na matéria 

 



 

 

 A partir desta reunião, o jornal começa a se organizar para fazer uma cobertura mais 

ampla e, assim, correr contra o tempo para apurar tudo no menor tempo possível. Para poder 

encontrar mais informações, Cal e Della se separam em busca das fontes. A partir deste 

momento o filme relata os riscos físicos que um repórter corre durante uma cobertura de uma 

notícia envolvendo assassinatos, política e histórias desencontradas. 

 Em Intrigas de Estado também é demonstrada a dificuldade dos jornalistas em 

conseguir informações. Tratando-se de um caso delicado, que envolve nomes importantes, 

muitas pessoas podem ficar com medo de falar o que sabem. Uma sequência mostra as portas 

literalmente se fechando aos jornalistas quando revelam no que estão trabalhando. 

 

 

Figura 8 - As dificuldades em conseguir informações 

 

 Outro detalhe importante ressaltado em Intrigas de Estado é a importância de o 

jornalista revisar seu material de apuração. Assim como pedir ajuda a um colega, rever os 

dados apurados pode não só trazer novos dados, como também mostrar falhas na pesquisa. No 

filme, foi ao rever as fitas de segurança que Della descobriu uma importante peça no quebra-

cabeça que se tornou esta investigação. 

 Também faz parte da rotina de produção a discussão sobre as formas como a 

reportagem será apurada. No longa, os repórteres levantam a questão sobre o uso ou não de 

câmeras escondidas em uma entrevista. Esta prática, apesar de muito usada em apurações 

reais, não se enquadra na ética jornalística. É de obrigação do repórter informar aos seus 

entrevistados que serão gravados e, também, que as informações ali reveladas poderão ser 

usadas para fundamentar suas matérias. 

 



 

 

 

Figura 9 - Ética jornalística em discussão 

 

 Em Intrigas de Estado, Cal decide gravar a conversa com a fonte mesmo sem que ela 

saiba, pois acredita que a fonte pode negar ter dado tais informações. Mesmo que ilegal, o 

repórter estava garantindo que sua matéria poderia ser comprovada.  

 

 

3.3.1.2 – OS CRITÉRIOS DE NOTÍCIAS NO FILME UMA MANHÃ GLORIOSA 

 

 Como estudado no Capítulo 2 desta pesquisa, os critérios de notícia são responsáveis 

por analisar e avaliar quais assuntos apresentam maior validade para serem abordados. Em 

Uma Manhã Gloriosa a cena da reunião de pauta, logo no inicio do filme, exemplifica com 

clareza a discussão de assuntos a serem trabalhados. 

 A reunião de pauta configura-se como um espaço para que todos possam sugerir 

assuntos, assim, é neste momento que percebemos os temas propostos sendo avaliados para 

irem ou não ao ar. Nesta mesma sequência, Becky Fuller faz um balanço das sugestões e 

seleciona os assuntos mais pertinentes os quais serão tratados no programa. Por configurar-se 

como um programa matinal, que naquele momento aborda mais de entretenimento do que de 

notícia, as escolhas podem até parecerem distantes de um programa noticioso verdadeiro, 

contudo, são alternativas que irão atender ao formato daquele programa, bem como sua 

audiência. 

 



 

 

 

Figura 10 - Há espaço para notícia e entretenimento 

 

 A questão “entretenimento versus notícia” é discutida novamente no decorrer do filme, 

na sequência em que Becky tenta convencer Pomeroy que o “Daybreak” também é um espaço 

para informação com seriedade. A produtora ressalta que, apesar das matérias de teor mais 

leves e curiosidades, o programa tem todo um seguimento direcionado para a “notícia”. Nesta 

cena, Becky lembra ao colega que o entretenimento tem espaço em qualquer telejornal e que 

não há nada de errado em abordar assuntos diversos em uma mesma atração. 

 Ao tentar salvar o programa do cancelamento e não deixando de lado o 

entretenimento, Becky busca a solução em seus próprios repórteres. Tentando intensificar a 

aproximação entre a audiência e o “Daybreak”, a produtora pede para que Ernie Appleby 

(vivido por Matt Malloy) esteja mais “presente” nos acontecimentos. Na televisão, em 

especial, o espectador tende a criar vínculos com os repórteres que assistem na tela todos os 

dias. É nesta relação de proximidade que Becky acredita poder fazer as pessoas identificarem-

se com o programa. 

 



 

 

 

Figura 11 - Notícias sensacionais 

 

 A produtora até usa o termo “sensacionais” para descrever como deverão ser as 

matérias no “Daybreak”. Porém, para o jornalismo manter a credibilidade é necessário não 

ultrapassar os limites do “sensacionalismo”, como é visto em muitos casos na programação 

atual. 

 Apesar da reportagem não ter sido a notícia “mais formal” exibida no “Daybreak” 

naquele dia, Becky conseguiu atrair um pouco mais de interesse público pelo programa. Neste 

cena, o personagem aproveita ainda para ressaltar que o crescimento de segmentos de 

entretenimento são também uma demanda da audiência, que já não está mais interessada 

apenas em hard news. 

 

 

Figura 12 - A audiência quer informação e diversão 

 



 

 

 A partir deste momento, o programa realmente começa a romper as barreiras do 

noticioso, perdendo em alguns momentos qualquer relação com o formato. Apresenta-se, 

então, a necessidade de rever os conceitos do que está sendo exibido. Contudo, para o 

“Daybreak” o importante é o índice de audiência, mesmo que se deixem de lado alguns 

preceitos jornalísticos importantes. 

 

 

Figura 13 - Daybreak revitalizado 

 

 Apesar de (quase) deslizar no sensacionalismo, o matinal que corria risco de 

cancelamento consegue ir aos poucos enquadrando um novo formato ao programa. Com apoio 

da “seriedade” trazida por Pomeroy e, aperfeiçoando as matérias que chamam a atenção do 

público, o crescimento de audiência possibilita ao “Daybreak” mais investimentos, fator que 

auxilia na revitalização do programa. 

  

3.3.1.2.2 – INTRIGAS DE ESTADO 

 

Em Intrigas de Estado os exemplos de critérios de notícias começam já na cena de 

apresentação do periódico. Em uma conversa entre dois repórteres, eles discutem qual será o 

foco dado à determinada notícia. 

 



 

 

 

Figura 14 - A escolha do melhor foco 

 

 O ângulo que a notícia será abordada é um dos passos mais importantes na criação de 

uma matéria. Um acontecimento pode ser visto de diferentes formas, e para isto o jornalista 

precisa estar atento, ao que realmente interessa à sociedade. Nesta cena, os repórteres 

discutem qual o foco mais eficaz em uma matéria que estão trabalhando. 

 O foco de uma notícia é algo que pode sofrer alterações a qualquer momento. Um 

grande exemplo disto é o que acontece em Intrigas de Estado durante a coletiva de imprensa 

promovida pelo deputado Stephen Collins. Aquela apuração, que parecia ser apenas mais uma 

divulgação dos trabalhos do governo, acaba tornando-se uma investigação pertinente em 

função do discurso emocionado de Collins sobre a morte de sua assessora. O acidente fatal da 

vítima nem era o assunto a gerar notícias, mas o comportamento do deputado torna-se algo de 

interesse da sociedade e, consequentemente, de importância jornalística. 

 Novas questões sobre o foco das notícias são apresentadas no filme quando Cal tenta 

descobrir informações que Della teria sobre Sonia Barker (personagem de Maria Thayer). O 

repórter acredita que pode encontrar formas de inocentar o amigo deputado, por sua vez, a 

jornalista teme que o colega prejudique a imagem de Sonia e os rumos de sua matéria. 

 



 

 

 

Figura 15 - Tentando conseguir informações 

 

 Também destacados em Intrigas de Estado estão os critérios para publicar ou não 

determinados dados antes da conclusão da reportagem. Durante a apuração aparecem detalhes 

que, de forma individual, já renderiam matérias, mas cabe aos jornalistas discutirem se aquele 

é o melhor momento para liberar a informação e avaliar os possíveis problemas 

desencadeados para a reportagem completa. 

 No filme, Della descobre dados importantes sobre a vida do deputado Collins, mas 

precisa analisar o quanto isto pode desviar o foco da matéria em que trabalham. Do ponto de 

vista ético, tudo que for de interesse social, deve ser publicado. Contudo, como é retratado no 

filme, é preciso avaliar o quanto realmente é necessário, tentando não prejudicar a vida de 

uma pessoa, bem como manter o tema em pauta. 

 

 

3.3.1.3 – A REPRESENTAÇÃO DO JORNALISTA NO FILME UMA MANHÃ 

GLORIOSA 

 

Logo na primeira cena de Uma Manhã Gloriosa já é possível reconhecer uma 

característica culturalmente popular sobre a figura do jornalista perante a sociedade: a carga 

horária irregular dos profissionais que precisam estar disponíveis para a notícia independente 

da hora que a informação apareça. A personagem Becky Fuller não representa uma “jornalista 

de rua”, mas seu trabalho como produtora exige que tenha horários nada convencionais, para 

que possa atender a demanda de seu emprego. 

 



 

 

 

Figura 16 - Os horários do jornalista 

 

É de conhecimento geral que o trabalho do jornalista é imprevisível. Até mesmo em 

pautas programadas com antecedência, a busca de informações pode levar mais ou menos 

tempo, além de requerer uma pesquisa mais ampla e novas fontes, para que se possa concluir 

o trabalho com a clareza e competência necessárias. 

Nesta sequência, Becky explica que o programa matinal vai ao ar ainda mais cedo por 

questões empresariais. Conforme considerado anteriormente nesta pesquisa, a situação 

econômica dos meios noticiosos pode ser um fator de interferência e adaptações nas formas 

de se fazer notícia, bem como na sua rotina de produção. A questão das diferenças de horários 

nas rotinas produtivas é novamente destacada no desenrolar da história, quando a personagem 

de Becky chega ao novo emprego, e surpreende-se com o fato de a reunião de pauta começar 

mais tarde do que em seu antigo serviço e em outros programas concorrentes. 

A competição por audiência é um fator importante para a permanência do “Daybreak” 

no ar. Com a chegada de Becky, para tentar elevar os índices do programa, chegam também 

as cobranças. Jerry Barnes (vivido por Jeff Goldblum) é o responsável pela emissora e, 

também, pelas cobranças por um melhor desempenho do matinal. 

 



 

 

 

Figura 17 - Os números não estão bons 

 

Representando a imagem da “empresa” jornalística, estão profissionais como Jerry, o 

qual tem o trabalho de analisar as questões mercadológicas do jornalismo. Conforme vimos 

no Capítulo 2 desta pesquisa, a notícia também é um produto que precisa gerar retorno. Na 

televisão a concorrência é ainda maior, os canais disputam ponto a ponto a preferência do 

público, assim como se demonstra no filme. 

Nesta sequência também se aborda um pouco mais sobre os dilemas entre o trabalho 

jornalístico contra o tempo para este ser elaborado. Becky defende a evolução do “Daybreak” 

alegando que precisam de mais tempo para que o novo âncora se enquadre ao matinal, isto é, 

para que possa colaborar emitindo maiores resultados. 

Assim como na realidade, é normal que a sintonia com o trabalho desenvolvido venha 

com a prática, mas no jornalismo nem sempre há tempo. Neste caso não há muito tempo para 

que o programa continue a salvo do cancelamento. Além disso, ainda existem os casos em que 

não haverá tempo suficiente para apurar a matéria ou correr atrás de mais fontes, fatos que 

podem prejudicar a reportagem por completo. 

 

3.3.1.3.2 – INTRIGAS DE ESTADO 

 

Em Intrigas de Estado, Cal McAffrey já começa mostrando suas “vantagens” como 

jornalista investigativo com experiência. Ao chegar à cena de um crime, ele vai de encontro 

ao inspetor responsável pelo caso na busca de informações. Sem muitos dados prévios, ele usa 

do conhecimento para obter maiores informações. 



 

 

Após confirmar alguns dados para dar início em sua matéria, Cal oferece anonimato ao 

responsável pelo caso, para que assim a fonte sinta-se menos restrita aos dados que pode 

liberar. Este posicionamento mais “pessoal” do jornalista é intensificado ainda no decorrer do 

filme quando seu amigo se envolve em um grande escândalo político. Sem saber o que 

realmente está acontecendo, Cal mantém-se afastado de qualquer investigação sobre o 

assunto, até que sua editora o cobra alguma informação que só alguém com acesso direto 

poderia ter. 

Cal também mostra sua experiência na sequência em que visita um necrotério em 

busca de informações. Ele chega ao local para buscar informações sobre um caso sem muita 

importância, mas na verdade vai até o local na esperança de descobrir algo mais sobre o caso 

que move a narrativa. Com base em alguns números de telefone que conseguiu nesta visita, 

Cal começa a ligar novos pontos em sua apuração. Dados que ele não teria encontrado se não 

tivesse ultrapassado alguns limites enquanto estava no necrotério. 

 Se em Uma Manhã Gloriosa os problemas dos jornalistas representados são mais 

relacionados aos seus comportamentos, em Intrigas de Estado a discussão é direcionada para 

o profissional. O experiente jornalista vivido por Russell Crowe encontra-se na tênue linha da 

ética jornalística. Sua relação pessoal com a peça chave de uma investigação pode prejudicar 

sua avaliação imparcial dos acontecimentos. O fato de ouvir o desabafo de um amigo pode 

afetar o trabalho que ele precisa desenvolver. Estas questões entre a ética, do que é certo para 

a sociedade, e da fidelidade ao amigo, são um problema verdadeiro e possível a qualquer 

profissional da área. Contudo, cabe ao jornalista lembrar de sua função social e suas 

obrigações com a comunidade. 

Outra característica de jornalista encontrada em Cal é a sua capacidade em manter 

contatos. Em várias cenas do filme apreciamos o repórter contatar pessoas de diversos setores 

externos ao jornal, que podem ser úteis na apuração das matérias. Um bom contato pode ser a 

solução para o desfecho de uma matéria, por isso a necessidade do jornalista em cultivar 

fontes. É através destes contatos que Cal descobre informações que podem revolucionar toda 

investigação de sua matéria, ou seja, depois de conversar com um agente, ele descobre que o 

governo pode ter mais interesse em abafar a história do que eles imaginavam. 

A experiência de Cal também é determinante para a publicação da verdade na matéria 

que se desenrola durante o filme. Com seu tino apurado, ele reanalisa alguns fatos e descobre, 

momentos antes da matéria ir para a gráfica, que há algo mais na história do que seu amigo 



 

 

deputado estava falando. Nesta cena Cal precisa escolher entre defender o amigo ou cumprir 

seu dever como jornalista. Ele escolhe zelar por seu compromisso com a sociedade. 

Della Frye (vivida por Rachel McAdams) é outra jornalista com representação de 

destaque em Intrigas de Estado, a jovem repórter é a responsável por um espaço online no 

“Washington Globe”. Já em sua primeira cena, a jornalista procura o colega Cal McAffrey 

para que ele possa ajuda-la em uma matéria que envolve um antigo amigo do repórter. 

 

 

Figura 18 - Investigando o colega 

 

A personagem de Rachel McAdams é responsável por questionar seus colegas e 

editora sobre os documentos obtidos pelo jornal. Isto é, se estes papéis são também provas 

para as investigações, como poderia a publicação estar escondendo isto dos investigadores. 

Neste momento, o filme destaca outra questão sobre a ética do jornalista e empresa, que neste 

caso, coloca em risco uma investigação policial em benefício da matéria que é produzida. 

 

 

Figura 19 - Investigação jornalística, não policial 



 

 

 

Apesar de não ter muitos anos de profissão, Della consegue demonstrar que sabe o que 

está fazendo. Em uma das cenas a repórter tenta encontrar ligações entre as fontes ligadas à 

vítima. A partir de um telefonema ela descobre novos nomes a serem investigados, graças a 

sua experiência em fazer boas perguntas, resultando em informações que nem ela esperava. 

Assim como podemos observar em cenas de Uma Manhã Gloriosa, em Intrigas de 

Estado é novamente ressaltada a importância do alcance da notícia. Como editora, Cameron é 

a responsável por lembrar que os jornais também precisam ser vendidos, sendo assim, é por 

isso que não poderiam perder a oportunidade de descobrir maiores informações, no momento 

em que um de seus repórteres tinha contato direto com um dos principais envolvidos na 

grande notícia da semana. 

A editora também cobra de seu repórter o fato de outro jornal ter trazido uma notícia 

relacionada ao caso, sendo que eles teriam maior acesso. Neste momento, ela volta a perceber 

que Cal pode estar com sua razão profissional prejudicada em benefício de uma questão 

pessoal. Com esta discussão, o longa consegue questionar os limites da isenção jornalística. 

 

 

3.3.2 – ONDE OS FILMES SE DISTANCIAM DO JORNALISMO 

UMA MANHÃ GLORIOSA 

 

 Por mais que um filme, como obra de ficção, tenha “liberdade poética” para falar de 

todos os assuntos, da forma que pretender, nas análises anteriores foi possível pontuar 

algumas características específicas de um repórter e das rotinas de produção. Contudo, os 

filmes também podem evidenciar particularidades que não devem ser seguidas por um bom 

profissional da área. 

Ainda no inicio de Uma Manhã Gloriosa nos é apresentado Paul McVee (interpretado 

por Ty Burrell). Ele é um dos âncoras do programa no momento em que Becky Fuller assume 

o posto de produtora do “Daybreak”. O personagem é, no mínimo, um exemplo do que um 

jornalista não deve ser. 

 Além de um comportamento irresponsável e deselegante com os colegas de trabalho, o 

repórter está tão acostumado com o posto na bancada, que se recusa a ir para as ruas atrás de 

notícias. O roteirista do filme pode até ter se inspirado em algum caso verdadeiro, mas este 

comportamento não é o esperado de um profissional. 



 

 

 

 

Figura 20 - Jornalista de estúdio 

 

 Cabe ao jornalista levar informação à sociedade de forma clara e verídica, sem limitar 

essa máxima por interesses (ou desinteresses) pessoais. Como estudado anteriormente, o 

jornalista deve livrar-se (ao máximo) de seus ideais e vontades pessoais, para que chegue a 

um trabalho de qualidade e que represente algo de real importância social. 

 Outro problema envolvendo o “comportamento” de McVee é apresentado também 

logo no inicio do filme. Nesta cena, o personagem de Rachel McAdams não agüenta o 

descaso do colega de trabalho e, como produtora, o demite, durante uma reunião de pauta, na 

frente de todos os presentes. 

 

 

Figura 21 - Comportamento questionável 

 



 

 

Apesar de altamente ovacionada pelos colegas, Becky assume que este não é o 

comportamento mais adequado a se ter em uma reunião de trabalho. Neste momento ela 

deixou a pressão do trabalho gerar uma situação constrangedora e envergonhou um colega 

publicamente. Sua vantagem hierárquica deve trazer benefícios à empresa, não gerar situações 

que dispersem a atenção da equipe dos reais interesses da reunião de pauta. 

 Quem também dá exemplos de como não ser um bom profissional é Mike Pomeroy, 

personagem de Harrison Ford. O jornalista acredita não ter obrigação de realizar algumas 

matérias que lhe são oferecidas, ele usa de seus prêmios e status para menosprezar o trabalho 

dos colegas, além de ironizar pautas e possíveis entrevistados. 

 

 

Figura 22 - Pretensão sobre o que pode ser notícia 

 

 A experiência de Pomeroy o tornou pretensioso, ele acha que não precisa sequer 

revisar ou ensaiar os assuntos com seus colegas. Claro que a experiência já lhe ensinou muito, 

mas como jornalista com décadas de carreira, ele deveria lembrar que estar preparado nunca é 

o bastante. Ainda mais neste caso, em que, além de ele não ter experiência como 

apresentador, ainda precisaria dividir a bancada com um colega. O entrosamento adquirido 

com o treinamento prévio provavelmente acrescentaria mais ao programa e suas qualificações 

como profissional. 

 

 INTRIGAS DE ESTADO 

 

 Em Intrigas de Estado também encontramos exemplos do que não deveria ser 

encontrado no dia a dia dos jornalistas. Obstinado por conseguir informações que comprovem 



 

 

a inocência do amigo deputado, Cal arrisca a própria vida, vai a lugares desertos, troca 

informações com desconhecidos. Além disso, ele aceita pagar por informações recebidas, para 

descobrir novas pistas em sua investigação. O pagamento pela informação não é uma prática 

aceitável na produção de um jornalismo de credibilidade. 

 A credibilidade é fundamental no jornalismo. No filme Cal fala que está tratando de 

uma matéria verdadeira, que não está aberta a interpretações. É de conhecimento do jornalista 

que toda história tem dois lados e o profissional sempre deve abrir espaço para resposta, 

mesmo que envolva reais culpados. 

  Intrigas de Estado mostra um exemplo do trabalho jornalístico que ultrapassa os 

limites da apuração. Na sequência onde interrogam Dominic Foy (personagem de Jason 

Bateman), os jornalistas parecem policiais e tentam arrancar informações de um criminoso. 

 

 

Figura 23 - Câmeras escondidas 

 Usando de câmeras escondidas que, como vimos anteriormente, é uma prática ilegal, 

os repórteres montam um verdadeiro interrogatório policial, para arrancar informações da 

fonte. Durante a “entrevista”, o informante pede dinheiro em troca das informações, o que é 

ilegal dentro do campo jornalístico, como já considerado nesta pesquisa. 

 Nesta mesma sequência, Cal chama o amigo deputado para o mesmo local. No longa a 

história desenrola-se de forma positiva pelo olhar jornalístico, já que os repórteres conseguem 

ouvir os dois lados da história. Contudo, foi um risco grande tomado pelo jornalista, que 

deveria ter mantido um comportamento mais íntegro perante a primeira fonte contatada. 

 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Durante a fase de idealização e escolha de tema desta pesquisa as dúvidas eram 

muitas, mas a única certeza era fazer algum trabalho que envolvesse o cinema como foco 

principal. Ainda no processo de pré-projeto o assunto foi ganhando formas e recortes até que 

chegou ao questionamento de como o jornalista era representado no cinema. 

 Após algumas leituras e balanceamento sobre possíveis filmes a serem analisados, a 

ênfase na mistificação sobre o trabalho jornalístico foi um dos eixos principais para seguir 

com esta pesquisa e investigar a verossimilhança nos filmes que colocam na tela o dia a dia do 

jornalista. 

 Um dos primeiros receios era que a ficção escondesse todas as verdades e as 

representações do jornalismo realmente caísse apenas nas desilusões e conquistas dos 

profissionais representados. Mas, a escolha de Uma Manhã Gloriosa e Intrigas de Estado se 

comprovaram eficientes para o desenvolvimento deste projeto. 

 Através das analise dos filmes estudados neste trabalho foi possível verificar com os 

diretores constroem o jornalista nas grandes telas. Evidentemente o estudo foi diferenciado 

para cada filme, pois a história e a construção do profissional analisado possuem suas 

especificidades em cada obra. Cada filme apresenta o jornalista sob um enfoque, com 

características que podem ser destacadas dentro da narrativa cinematográfica, através do fazer 

jornalístico de cada personagem. 

 Ao desvendar estas particularidades o pesquisador desvenda quais são as expectativas, 

desejos, censuras e cultura que conduz o diretor na hora de realizar sua obra. Estes elementos 

servem de base para a pesquisa, pois revelam o momento da sociedade em que o filme foi 

capturado.  

 Em Uma Manhã Gloriosa foi possível perceber características próprias de uma rotina 

de produção televisiva. Desde as reuniões de pauta até a adrenalina de uma cobertura ao vivo, 

passando por todas as dificuldades do processo de elaboração das reportagens, o filme 

consegue exemplificar os transtornos do dia a dia dos bastidores de um programa televisivo. 

 Tratando-se de uma obra de ficção, é claro que o filme usa de recursos para atrair e 

comover o expectador. E, de certa forma, cai na idealização do “herói” que no final consegue 

resolver tudo com seu empenho e dedicação. Contudo, o filme tem seu valor, mostra à 



 

 

audiência que há muito mais em um telejornal, do que apenas a dupla de apresentadores que 

estamos acostumados a ver todos os dias. 

 Como fonte de representação midiática dos profissionais do jornalismo, Uma Manhã 

Gloriosa consegue também fazer uma crítica ao sensacionalismo usado por alguns meios de 

comunicação. Mesmo que no filme isto seja mostrado com teor cômico e irônico, a crítica 

serve como alerta e revisão da profissão. Algo necessário em uma área que precisa, e deve, se 

manter em constante evolução, sem perder seus preceitos sociais básicos. 

 Os princípios do jornalismo são também bastante discutidos em Intrigas de Estado, 

que aborda o jornalismo investigativo. A escolha deste filme, ao lado de Uma Manhã 

Gloriosa, trouxe muitos ganhos para esta pesquisa, no ângulo das variações jornalísticas 

representadas. Ao contrário da comédia, neste segundo longa foi possível perceber outras 

importantes características do jornalismo. 

 Ao discutir questões entre ética e moral, o filme consegue mostrar ao expectador que o 

jornalista não é apenas um contador de histórias. Ele é um agente social que precisa trabalhar 

com competência e integridade para corresponder às suas obrigações com a comunidade. 

 Intrigas de Estado também tem cenas elevadas ao nível do espetáculo, afinal de contas, 

em primeiro lugar é uma obra destinada a um mercado específico. Há também exemplos de 

heroísmo em seus personagens, que sujeitam suas vidas, em benefício de suas matérias. 

Entretanto, os jornalistas representados servem também para um maior conhecimento social 

sobre o que é trabalhar em um jornal diário. Bem como suas dificuldades e obrigações. 

 Cabe destacar em nossa pesquisa as mensagens que os diretores deixam ao final destes 

longas-metragens. Em Uma manhã Gloriosa a mensagem que o diretor deixa, depois de muita 

confusão, para manter um telejornal matutino no ar é a escolha pelo jornalismo com 

credibilidade. A escolha pela reportagem com um bom material ainda dá mais credibilidade 

ao jornalismo. Apesar de todos os apelos apresentados pela produção para manter a audiência, 

foi uma matéria pautada no jornalismo que alavancou o telejornal. 

 Já o filme Intrigas de Estado revela outro momento da produção americana. Neste 

filme o diretor questiona a ética dos jornalistas e até onde estes profissionais irão para manter 

sua fonte sigilosa. O contexto é outro, o pano de fundo é a política americana e os grandes 

homens da mídia. Os questionamentos entre a ética e a moral são apresentados no filme o 

tempo todo. A moral e os bons costumes, tão característicos do povo americano são o pano de 

fundo desta produção. Que deixa como mensagem o papel do jornalista quando está 

envolvido diretamente com uma fonte, até que ponto ele será ético ou até que ponto os 



 

 

preceitos de um bom jornalista serão levados em consideração, para conseguir as informações 

necessárias. 

 De uma forma geral esta pesquisa cumpriu seus objetivos, conseguindo apontar que há 

espaço para realidade na representação cinematográfica. Mesmo que seja moldada em 

formatos ou estereótipos destinados a agradar ao expectador, a análise destes filmes comprova 

que além de apenas levar personagens para as telas, a sétima arte é responsável por levantar 

discussões e reavaliações necessárias para o desenvolvimento profissional e social. 
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Anexo 1 — Cartaz nacional de Uma Manhã Gloriosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Anexo 2 — Cartaz nacional de Intrigas de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Anexo 3 — Sinopse oficial
5
 de Uma Manhã Gloriosa 

 

 

 “Para Becky (Rachel McAdams), produzir um show de TV em Nova York é o 

acontecimento com que ela sempre sonhou... até que os apresentadores do programa, Mike 

(Harisson Ford) e Colleen (Diane Keaton) declaram uma guerra total, ao vivo. Para fazer o 

programa dar certo, com esses excêntricos personagens e os inusitados ângulos da história, vai 

ser preciso um milagre daqueles, mas Becky está pronta para que der, vier e brilhar. Uma 

Manha Gloriosa é uma marcante e fantástica comédia, que os críticos elogiaram com 

inteligente, brilhante e comovente.” 

 

 

Sinopse oficial
6
 de Intrigas de Estado 

 

 “Uma pessoa é baleada num beco e assistente de um congressista é assassinada em 

frente ao metrô. Estas duas mortes parecem estar desconectadas, sem uma ligação comum, 

mas não para o impetuoso Cal McAffrey (Russel Crowe), repórter veterano que investiga uma 

rede de conspiração prestes a ser descoberta. Com um passado turbulento marcado pela sua 

relação de amizade com Stephen Collins (Ben Affleck), o congressista cuja assistente foi 

morta, Cal começa a entrelaçar pistas que o levam a um esquema corporativo repleto de 

profissionais oportunistas, informantes e assassinos. Della Frye (Rachel McAdams) é a novata 

redatora que apoia McAffrey e o acompanha durante toda a investigação. Quando o jornalista 

chega perto da verdade, ele deve decidir se vale a pena colocar sua vida em risco e vender sua 

alma para conseguir uma bombástica história.” 

  

                                                           
5
 Sinopse oficial, disponível no DVD de Uma Manhã Gloriosa 

6
 Sinopse oficial, disponível no DVD de Intrigas de Estado 



 

 

Anexo 4 — Ficha técnica de Uma Manhã Gloriosa 

 

UMA MANHÃ GLORIOSA 

(Morning Glory) 

 

Diretor: Roger Michell 

Produção: J. J. Abrams, Bryan Burk 

Roteiro: Aline Brosh McKenna 

Fotografia: Alwin H. Kuchler 

Duração: 107 min. 

Ano: 2010 

País: EUA 

Gênero: Comédia 

Cor: Colorido 

Distribuidora: Paramount Pictures Brasil 

Estúdio: Bad Robot 

Classificação: 12 anos 

 

Elenco: 

Rachel McAdams: Becky Fuller 

Harrison Ford: Mike Pomeroy 

Diane Keaton: Colleen Peck 

Jeff Goldblum: Jerry Barnes 

Patrick Wilson: Adam Bennett 

Curtis '50 Cent' Jackson: Ele mesmo 

John Pankow: Lenny Bergman 

Noah Bean: Homem do Encontro 

Ty Burrell: Paul McVee  

Matt Malloy: Ernie Appleby  

Jay Russell: Produtor Daybreak 

  



 

 

Ficha técnica de Intrigas de Estado 

 

INTRIGAS DE ESTADO 

(State of Play) 

 

Diretor: Kevin Macdonald 

Produção: Tim Bevan, Ellen Bronfman, Eric Fellner, Andrew Hauptman, Eric Hayes 

Roteiro: Matthew Michael Carnahan, Tony Gilroy, Billy Ray 

Fotografia: Rodrigo Prieto 

Trilha Sonora: Alex Heffes 

Duração: 127 min. 

Ano: 2009 

País: EUA/ Reino Unido 

Gênero: Suspense 

Cor: Colorido 

Distribuidora: Não definida 

Estúdio: Universal Pictures / Andell Entertainment / Relativity Media / Working Title Films 

Classificação: 14 anos 

 

Elenco: 

Russell Crowe: Cal McCaffrey 

Rachel McAdams: Della Frye 

Ben Affleck: Stephen Collins 

Jason Bateman: Dominic Foy 

Maria Thayer: Sonia Baker 

Helen Mirren: Cameron Lynne 

Robin Wright: Anne Collins 

Viola Davis: Dr. Joy Jackson 

Jeff Daniels: George Fergus 

Harry J. Lennix: Donald Bell  

David Harbour: Red-Six 

 

 


