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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a representação do jornalista na série televisiva Lois & Clark – As novas 
aventuras do Superman. A partir da análise de três personagens da série, procuramos 
identificar que profissional do jornalismo é mostrado na trama, através do entendimento de 
como são suas relações éticas com o trabalho e com suas fontes. Para embasar a análise, a 
pesquisa abordou temas como representação, rotinas jornalísticas e ética, além de fazer um 
apanhado do que foi publicado nos últimos quatro anos sobre o tema de representação no 
audiovisual. Através da técnica de análise de conteúdo combinada com análise fílmica, 
traçamos um panorama de como é feita esta representação na peça audiovisual. Através do 
referencial pesquisado pudemos perceber durante a análise que muitos dos elementos da 
teoria estavam presentes nos episódios estudados. Os três repórteres analisados, entre eles o 
próprio Super-Homem, nos remetem a profissionais engajados em pautas de interesse público, 
porém, absolutamente humanos nos seus desvios e fraquezas.  
 

Palavras-chave: Representação. Série. Audiovisual.  
 

 

ABSTRACT 

 

This work approaches the representation of journalist in the television series Lois & Clark – 
The new adventures of Superman. By the analysis of three characters of the series, we tried to 
identify which professional of journalism is shown in the story, through the understanding of 
how are their ethic relations with work and with their sources. To base the analysis, this 
research approaches themes like representation, journalistic routines and ethic, also doing a 
reunion of what was being published in the last four years about audiovisual representation. 
Using the content analysis technique combined with filmic analysis, we draw the way of how 
this representation is shown in the audiovisual piece. By the researched material we could 
notice during the analysis that many of the theory elements were shown in the studied 
episodes. The three reporters analyzed, between they Superman, remind us professionals 
preoccupied with public interest subjects, however, absolutely humans in their flaws and 
weakness. 
 

Keywords: Representation. Series. Audiovisual.  
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procuramos analisar a representação do jornalista e das práticas 

jornalísticas em uma obra audiovisual produzida para televisão. Para isso, a pesquisa é feita 

através da análise da representação do jornalista na série televisiva Lois & Clark – As novas 

aventuras do Superman. Este estudo busca compreender como é representado o jornalista, 

suas práticas, rotinas, relações profissionais e suas relações éticas com as fontes apresentadas 

na série.  

Entendemos que o papel do jornalista na sociedade, além de formador de opinião, é o 

responsável pelo “fazer saber” e “fazer crer”, ou seja, além de informar, convencer o público 

que as afirmações são verdadeiras. Partindo da relevância da profissão dentro de uma 

sociedade democrática, onde todos têm o direito à informação, reconhece-se a missão do 

jornalista enquanto agente social, tendo por objetivo principal informar o público.  

Há também que se levar em conta uma das facetas da profissão, o “jornalismo 

aventura”, a ideia do repórter como testemunha ocular da história, que está sempre em busca 

do “furo”, de noticiar em primeira mão.  Aquele que vive a profissão 24 horas por dia, que 

tem a vida particular e profissional em constante simbiose.  

Para pensar a respeito de alguns desses ângulos da profissão, chegamos ao problema 

desta pesquisa: Como é representado o profissional do jornalismo na série? Como questão 

secundária, para ajudar a refletir sobre o perfil desse profissional, também analisaremos como 

é apresentada a sua rotina de produção e as suas relações éticas com o trabalho. 

A escolha por analisar a série Lois & Clark – As novas aventuras do Superman  

aconteceu em função do ambiente onde se desenvolvem ou iniciam as ações do programa: a 

redação do jornal fictício Daily Planet. Os personagens presentes nessa redação têm 

importância no desenrolar das tramas e são relevantes para a análise por serem todos ligados 

ao mundo jornalístico. Há a figura do editor-chefe, do foca, do jornalista de fofocas e dos 

repórteres. É um ambiente rico em simbolismos a serem explorados e identificados para a 

compreensão de como o jornalista é representado. Este trabalho visa confrontar elementos 

sobre o papel social do jornalista com sua representação em produtos audiovisuais e, ainda, 

descrever a rotina profissional do jornalista, a redação, a atuação profissional, a relação com 

as fontes e as questões éticas. 

O jornalista é freqüentemente retratado nos mais diferentes meios. O cinema, a 

televisão e os quadrinhos tem na figura do profissional de imprensa um personagem 
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recorrente. As séries Ugly Betty, V – The Visitors, Smallville e How I Met Your Mother são 

alguns exemplos de produções onde o jornalista tem papel de destaque. No cinema, há ainda 

mais exemplos. No livro “Jornalismo no Cinema”, organizado por Christa Berger (2002), 

foram catalogados 785 filmes que abordam o assunto.   Nos quadrinhos, há personagens 

históricos como o próprio Clark Kent, Peter Parker, o Homem-Aranha, que é fotojornalista do 

jornal Clarim Diário e Tintin, repórter do Le Petit Vingtième.  

Outro fator relevante para a escolha desta série foi o fato de ser a primeira produção, 

desde a criação de Superman, em 1938, onde o nome de Lois Lane, o par romântico do super-

herói, aparecia em primeiro plano. Esse fator evidencia o foco da série não apenas na relação 

entre as personagens, mas na importância da jornalista Lois na história. A edição em 

quadrinhos “Super Homem Especial #2 – O Mundo de Metrópolis”, publicado no Brasil pela 

Editora Abril, em 1989, conta a história de cada personagem do Daily Planet e, entre eles, 

Lois Lane. Descobrimos que Lois foi a razão porque Clark decidiu fazer jornalismo. Quando 

ele a vê correndo de bandidos e nota ser uma repórter do Daily Planet, ele admite que seria 

uma boa ideia ficar por perto das notícias para saber em primeira mão quando ele precisasse 

fazer salvamentos.  

Na década de 80, o escritor e roteirista John Byrne reformulou o mito do herói a partir 

da minissérie em quadrinhos “The man of steel”, publicadas pela DC Comics. Neste “novo” 

Super-Homem é que se baseia Lois & Clark – As novas aventuras do Superman.  

Diferentemente do herói criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938, o Super-Homem de 

John Byrne não cultivava sua ligação emocional com seu planeta natal, Krypton. Além disso, 

outros elementos da sua biografia original foram eliminados: “o passado como Superboy, a 

amizade com Lex Luthor, e todos os outros sobreviventes de Krypton, como a Supermoça, os 

criminosos aprisionados na Zona Fantasma, Krypto, e a cidade engarrafada de Kandor”1. Uma 

das maiores diferenças foi o fato de que, a partir desta releitura, “Clark Kent passou a ser a 

verdadeira personalidade do herói, e o Super-Homem, apenas um disfarce”2. Para reforçar o 

seu lado mais humanizado nesta nova trama, os pais adotivos do herói, Martha e Jonathan 

Kent, continuavam vivos.  

Foi considerado na elaboração deste trabalho o fato de que não há nenhum outro com 

a mesma proposta na instituição. Mesmo em pesquisas mais amplas, quando se trata de ficção 

                                                           

1 Informação retirada do site omelete.uol.com.br. Artigo “O Super-Homem nos quadrinhos pós-Crise nas 

infinitas Terras”, assinado por Marcus Vinicius de Medeiros. Publicação: julho de 2006. Acesso: 24/06/2012.  

2
 Idem 
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seriada, a maioria dos casos atém-se a análise de recepção, questões de gênero e sexualidade, 

construção de sentidos e análise de momentos históricos.  A análise da série em questão será 

um acréscimo ao campo das pesquisas em comunicação, pelo objeto retratar de forma eficaz o 

funcionamento de uma redação como pano de fundo para o desenrolar das tramas. O formato 

escolhido apresenta uma história ampla que se desenvolve em inúmeros capítulos. Dessa 

forma, é possível verificar o desempenho de cada personagem em situações diferentes e 

isoladas, e perceber a sua representação no todo. 

 Desse modo, esta monografia está dividida em Referencial Teórico, Metodologia e 

Análise. O Referencial está dividido nos capítulos Representações, sociedade e cultura, 

Rotinas jornalísticas, Ética e Estado da arte em pesquisa em representação audiovisual.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE E CULTURA 

Para refletir sobre essa questão, foi preciso consultar referências sobre as práticas 

jornalísticas e suas representações em produtos audiovisuais. Mas, antes de aprofundar o 

tema, vamos aqui considerar o que entendemos por representação. Ficaremos com o conceito 

de Aumount (1993), que acredita ser difícil atribuir um sentido universal, já que as 

representações do real através de imagens estáticas (foto) e imagens em movimento (teatro, 

TV, cinema) apresentam diferenças tanto de “status quanto de intenção” (p.103). Mas 

podemos entender que “a representação é um processo pelo qual institui-se um representante 

que, em certo contexto limitado, tomará o lugar do que representa” (AUMOUNT, 1993, 

p.103).  

Percebemos que as referências a jornalistas no cinema são mais freqüentes que em 

séries televisivas, por isso a maior quantidade de artigos nesse sentido. De qualquer forma, a 

representação do profissional da comunicação apresenta uma linguagem comum, não 

importando o meio em que seja veiculado. 

Barreto et al (2006, p.3) afirma que “toda esta conjuntura organizacional e criativa leva 

em consideração a cultura profissional do meio jornalístico”, e por ser um universo rico em 

simbologias, representações sociais e mitos fornece ao público um conjunto de elementos que 

causam emoções extremas como amor ou ódio. Os produtos audiovisuais são estimulantes à 

imaginação, ainda que ofereçam algo de certa forma “empacotado”, com uma linearidade que 

não dá espaço para a criatividade do espectador atuar, por serem dirigidos em grande parte a 

um público massivo. Aqui, entende-se a massa a partir da Teoria Crítica da Escola de 

Frankfurt, citada por Correia (2011, p.164). Assim, esse público massivo seria um “conjunto 

de indivíduos que são diferentes, independentes e anónimos e que actuam em resposta às suas 

próprias necessidades”. Seguindo a linha dos críticos da Escola de Frankfurt, os produtos 

culturais muitas vezes apresentam uma representação generalista e pouco crítica da realidade.  

É necessário entender o que atrai o foco tanto da televisão quanto do cinema para o 

personagem jornalista. Alguns teóricos consideram o fato de o jornalista ser uma figura 

muitas vezes glamorizada, mesmo oscilando entre as figuras do herói ou bandido. Berger 

(2002, p.13) considera que “a atividade profissional do jornalista se presta exemplarmente 

para ser equiparada à função de personagem”, pois na sua rotina diária o repórter identifica, 

investiga, descobre fatos e apresenta soluções. Este tipo de rotina poderia ser comparada a de 



11 

 

personagens cinematográficos, que são formados através de atos que conduzem a trama no 

filme. Mais que uma profissão, o jornalismo é visto como um estilo de vida. 

 

Esta profissão exige de quem a escolhe um envolvimento e uma dedicação 
particulares e pelo fato de significar bem mais do que uma atividade ou emprego na 
vida de seus profissionais, ela gera um estilo de vida e uma visão de mundo 
específicos. (TRAVANCAS, 2001, p.11) 

 

 O fato de o jornalista estar em constante movimento, em contato com os 

acontecimentos em tempo real também é algo que gera curiosidade no público. É através do 

repórter que a informação chega ao conhecimento geral. Ao jornalista é indispensável estar 

em contato com praticamente todas as áreas da vida cotidiana, para que possa compreender os 

mais variados nichos da sociedade e, assim, transformar as informações em notícia para o 

consumo coletivo.   

 

O jornalista é, de fato, o narrador da história viva, o que tem o controle da realidade, 
por ser o primeiro a deter a informação. A curiosidade que a profissão suscita é, 
entre outras, a de saber como é ter vínculo, sem mediação textual, com a vida, como 
parece que os jornalistas têm. (BERGER, 2002, p. 16) 

  

 Outra característica marcante dos personagens está relacionada ao seu local de 

atuação. Os profissionais da imprensa estão, quase sempre, ligados ao meio urbano. É na 

cidade que eles desenvolvem suas ações, sintonizados aos problemas e movimentações deste 

meio. O jornalista retratado nas obras audiovisuais se mostra conectado com o mundo que o 

cerca, comprometido com este espaço urbano que concentra a cultura de massa, os padrões 

comportamentais, as diferentes “tribos” urbanas, e serve de matéria-prima para o seu trabalho 

jornalístico.    

Essas representações serão determinantes para que se crie uma imagem do profissional 

de imprensa. Oliveira et al (2010), em seu artigo Jornalismo no Cinema: uma representação 

do fazer e ser jornalista, considera as representações dos jornalistas no cinema ao longo do 

século XX. Segundo as autoras, os profissionais retratados nas telas evoluem com o passar do 

tempo e “frequentemente oscilam entre o papel do herói e do vilão.” (2010, p.2). Reforçando 

essa ideia, Souza (2007, p.30) complementa que “este profissional sempre carregou consigo 

uma imagem ambígua e contraditória. Ao mesmo tempo em que atraiu e fascinou, ele já foi 

repudiado e desprezado”.  

 Souza, também analisa a questão do personagem jornalista mitificado pelo cinema. 

“Antes mesmo de Clark Kent e seu Super Homem, a mitificação cinematográfica do 
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profissional da imprensa se mostrou forte” (2007, p.38). Entre esses mitos, não está apenas o 

de herói, embora a autora sugira uma predileção pela visão romântica da profissão nas 

produções audiovisuais. Com frequência, os jornalistas são retratados como “o repórter herói, 

justiceiro, que é sempre o mocinho; a profissão romântica; o editor algoz. Ou então o 

profissional solitário, com dilemas familiares, envolto em angústias profissionais, entre 

cigarros e bebidas.” (2007, p.38) 

Por isso, as visões desta prática constituem um universo vasto, com inúmeras 

possibilidades. As imagens mais comuns dos jornalistas, segundo Santana (2008), podem ser 

elencadas em algumas categorias mais exploradas nas produções a respeito destes 

profissionais. Assim,  

 

É possível agrupá-las em pelo menos quatro classes básicas. A primeira, e mais 
comum, é a definição do jornalista “ideal”, que cumpre um papel social dentro da 
sua atividade. A segunda, também costumeira, traz uma visão mais negativa, 
geralmente referenciada em desvios deontológicos. Uma terceira ressalta o jornalista 
como produtor e disseminador ideológico das indústrias culturais. [...] Por fim, há a 
classificação do repórter que o situa num lócus de entremeio, na linha demarcatória 
entre o ator social submetido e constrangido às regras do jogo empresarial e o 
profissional que encontra algumas brechas [...] através das quais consegue realizar 
um jornalismo com finalidade crítica. (SANTANA, 2008, p.144-145) 

 

 Em um universo cheio de estereótipos, como é o do jornalismo, percebemos a 

importância das suas representações na mídia. Enquanto ator social, o jornalista é percebido 

pela sociedade não apenas através do seu trabalho na imprensa, mas também através da forma 

como aparece nos produtos audiovisuais produzidos para o entretenimento.  

Os estudos culturais permitem enxergar as manifestações midiáticas de uma maneira 

interdisciplinar, aumentando, assim, as possibilidades de se compreender um produto feito 

para as massas. Isso por que estes estudos permitem uma interação entre disciplinas que 

contemplam de forma mais ampla a realidade dos aspectos culturais das sociedades 

contemporâneas.  

A prática jornalística, na série, precisa ser entendida a partir do contexto em que está 

inserida, para que possamos fazer uma reflexão sobre que jornalista é este representado no 

produto audiovisual. Nos referimos, então, à sociedade norte-americana, urbana, dos anos 90. 

Ana Carolina Escosteguy utiliza a pesquisa de Blundell (1993), para afirmar que é impossível 

entender a cultura descontextualizada da realidade a qual pertence.  

 

Os estudos culturais não dizem respeito apenas ao estudo da cultura. Nunca 
pretenderam dizer que a cultura poderia ser identificada e analisada de forma 
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independente das realidades sociais concretas dentro das quais existem e a partir das 
quais se manifestam. (Blundell et al., 1993:2 apud ESCOSTEGUY, 2001, p.5) 

 

Indo ao encontro deste pensamento, White (1994) fala sobre a ressignificação 

construída pelos espectadores, que também está intimamente ligada ao seu contexto social. 

“Estudos demonstram, por exemplo, que a audiência do seriado Dallas, em Israel, e a 

audiência desta mesma série nos Estados Unidos têm interpretações muito diferentes” (1994, 

p.57). Embora a intenção desta pesquisa não seja identificar questões de recepção da série, 

uma análise através dos estudos culturais vem a ser útil pela gama de possibilidades, no 

âmbito da produção de sentidos, que esta metodologia oferece.  

Ao se pensar em representação, é preciso pensar esta representação em um contexto e 

com implicações daquilo que é representado. Assim, os jornalistas da série causarão uma 

impressão em seus espectadores, que pode ser positiva ou negativa e, essa impressão pode ser 

refletida no entendimento deste público sobre o jornalismo que é praticado na vida real. Como 

analisa White (1994, p.58) “(...) o uso e os efeitos da midia devem ser estudados no que se 

refere às construções subjetivas de significados, tanto a construção atribuída à mídia quanto as 

que são desenvolvidas em resposta à mídia”.  

Ao se falar em estudos culturais, é preciso também esboçar algumas idéias a respeito 

da cultura de massa. Para o termo, usaremos a definição de Jesús Martin Barbero (1987, p.31) 

em que “la cultura masiva es el modo en que se producen las significaciones em las 

sociedades donde todo (las relaciones sociales) se há masificado”. Autores como Theodor 

Adorno, Max Horkheimer Bernard Rosenberg, fazem duras críticas a cultura de massa e 

indústria cultural. Seus principais argumentos são o caráter alienante dos produtos midiáticos, 

que teriam a única intenção de entreter ao público.  

Porém, no contexto da década de 90, quando se passa a série analisada, essa sociedade 

massificada já era vista com uma postura mais ativa diante da mídia. Neste ponto, retornamos 

a White (1994, p.58) que, sob o prisma dos estudos culturais, fala sobre uma “mudança de 

perspectiva de análise, que passou de uma mídia ativa para uma audiência ativa”. Esta tese foi 

proposta por John Fiske, em 1987, em seu livro “Television and Culture” (Televisão e 

Cultura). A partir de estudos de audiência o autor propõe que a heterogeneidade da massa faz 

com que surjam muitas interpretações sobre o mesmo programa. Além disso, essas 

interpretações estão ligadas a um “histórico social complexo, de informações alternativas 

fornecidas pelas diferentes culturas e dos pontos de vista de oposição de redes sociais 

informais” (FISKE apud WHITE, 1994, p.68).  



14 

 

A partir deste panorama dos estudos culturais, poderemos estabelecer critérios para 

identificar as características da sociedade norte-americana dos anos 90 (período em que a 

série foi produzida) para, assim, analisarmos a representação dos jornalistas, também, em um 

contexto social e cultural. Desta forma, teremos a possibilidade de chegar a uma observação 

mais detalhada da personagem, para produzir uma análise com maior precisão.  

 Como a ideia é analisar a representação do jornalista, é indispensável que tenhamos 

um embasamento sobre suas rotinas de produção. Na seqüência iremos abordar algumas 

teorias do jornalismo, que nos permitirão fazer um recorte desta rotina que pretendemos 

entender dentro do contexto da série. 

 

2.2 ROTINAS JORNALÍSTICAS 

Para entender estas representações, também é preciso verificar as rotinas de produção 

de uma redação e do próprio profissional.   

Os estudos revelam o peso das rotinas na atividade jornalística e o papel 
fundamental do desenvolvimento de relações com as fontes de informação. As 
notícias saem, na maioria dos casos, de rondas regulares e fontes de informação 
reconhecidas que têm seu próprio interesse em tornar a informação disponível. 
(BARRETO, et al, 2006, p. 7) 

 

A própria prática jornalística é uma representação do real. Quando falamos em 

construção da notícia não se trata da criação de fatos, mas sim da transcrição dos 

acontecimentos a partir dos filtros que cada profissional carrega consigo. Como afirma Sousa 

(2001), "Uma notícia é uma construção, não o espelho da realidade” (p.72). Traquina (2004) 

explica este processo através da teoria do “gatekeeper”, que fala exatamente sobre os gates 

(portões) que fazem partem do processo de produção da notícia. O jornalista, através das suas 

expectativas e experiências pessoais seleciona qual notícia entrará na edição e qual ficará de 

fora. O autor refere-se à primeira pesquisa na área, que data de 1950, realizada por David 

Manning White. “A conclusão de White é que o processo de seleção é subjetivo e arbitrário; 

as decisões do jornalista eram altamente subjetivas e dependentes de juízos de valor” 

(TRAQUINA, 2004, p.150). Porém, o próprio Traquina considera que esta teoria pode ser 

questionada, já que analisa o processo apenas pelo viés do jornalista, sem considerar a 

organização jornalística na qual o profissional está inserido.  
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A teoria do gatekeeper avança igualmente uma concepção bem limitada do trabalho 
jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no conceito de “seleção”, minimizando 
outras dimensões importantes do processo de produção das notícias, uma visão 
limitada do processo de produção das notícias. (TRAQUINA, 2004, p.151)  

 

Em sua rotina diária, o repórter faz a apuração, consulta as fontes, recolhe todo o 

material para a elaboração da sua pauta. Em cada etapa dessa apuração atuam os filtros, tanto 

pessoais quanto de ordem empresarial. Pereira Junior (2006) fala a respeito do que chama de 

“ciclo de produção da notícia”. Nele,  

 

Atuam sujeitos, veículo, convenções da rotina profissional e interesses corporativos. 
Há hierarquias, filtros, barganhas, hábitos incorporados, improvisos forçados pela 
pressão do fechamento, que tornam a informação resultado de uma manufatura, uma 
manipulação em cadeia. (PEREIRA JÚNIOR, 2006, p. 15) 

 

Padrão (2007) analisa este processo através das teorias de Berger e Luckmann, e 

considera que os responsáveis por produzir as notícias sempre buscarão se conectar ao público 

através de uma interpretação dos fatos que seja próxima à lógica dos espectadores. “(...) a vida 

cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente 

dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER, 

LUCKMANN, 1995 apud PADRÃO, 2007, p. 11). 

Os primeiros estudos sobre newsmaking e rotinas jornalísticas datam da década de 70. 

Dentre as pesquisas feitas na época, destacamos a de Gans (1979), em que o autor aponta a 

importância não apenas da organização e das rotinas na produção das notícias. Em seu estudo, 

Gans pensava a construção dos fatos noticiosos descentralizando as figuras do jornalista e do 

editor. Segundo ele “as notícias não são apenas um apoiante cúmplice das elites, do 

Establishment ou da classe dominante; antes, vêm à nação e a sociedade através do seu 

próprio corpo de valores e de acordo com a sua própria concepção de ordem social” (GANS, 

1979, p. 62 apud CORREIA, 2010, p.88). Nesse contexto percebe-se a notícia como um 

produto que, por ser originado de um fluxo intenso de informações, deveria ser trabalhada de 

forma pragmática pelos repórteres. Ao jornalista cabia, essencialmente, manter a eficiência na 

produção.  

Um estudo anterior, de Gaye Tuchman (1978), considerava que o noticiário diário era 

uma maneira de institucionalizar a informação. Isso por que o jornalista, responsável por 

tornar os fatos públicos, refletia nas suas escolhas a linha editorial da empresa. Outro fator 

apontado pelo estudo era que esta rotina organizacional deveria estar tão presente na vida dos 
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profissionais da redação que, em certo ponto, a narrativa deveria refletir um profissionalismo 

anônimo. 

 

As especializações podem ser ignoradas se necessário. Todos devem ser capazes de 
fazer o trabalho de qualquer um dos outros, independentemente do facto de cada um 
deles estar prioritariamente indicado para proceder à cobertura de notícias destinadas 
a uma certa secção. (CORREIA, 2011, p.88) 

 

Assim, para os fatos serem transcritos e levados ao público ocorrem os processos de 

seleção do que é relevante e a remontagem do real em um determinado enquadramento. Este 

processo, independente da teoria analisada, também consiste em uma representação daquilo 

que é o fato em si. O produto final levado ao público sempre será uma interpretação do 

jornalista sobre a notícia.  

Outro fator de relevância quando se fala em rotinas jornalísticas é a relação dos 

profissionais da comunicação com as suas fontes.  Por fontes, consideramos o conceito de 

Correia (2011, p.93), que afirma serem “todos os agentes sociais dispostos a colaborarem com 

os jornalistas no fornecimento de material informativo considerado de interesse pelos 

jornalistas”. As relações entre jornalistas e fontes acontecem em um ambiente de conflito e 

negociações. O profissional deve estar atento ao fato de que todas as fontes, de uma forma ou 

outra, terão interesse em publicar o seu ponto de vista. Porém, a relação de dependência que o 

repórter tem com a sua fonte também é forte, uma vez que, sem ela, não há notícia.  

É possível fazer uma categorização das fontes de acordo com a sua tipologia. O estudo 

é de Leon Sigal (1973), que as categoriza da seguinte forma: fontes de rotina, que são fruto de 

uma agenda da própria instituição, onde constam as agências de notícias e os promotores de 

eventos; canais informais, que incluem as fontes que disponibilizam as informações em 

circunstâncias específicas, pois tiveram ligação direta com o fato; e as fontes de iniciativa, 

que são aquelas procuradas pelo próprio repórter, os cases. 

O jornalista também deve avaliar os interesses das fontes. Traquina (2004, p.191) 

elenca três critérios que devem ser levados em conta no momento de se escolher as fontes: “1) 

a autoridade, 2) a produtividade e 3) a credibilidade”. O critério de autoridade refere-se, 

principalmente, as fontes ligadas a órgãos oficiais, ou pessoas que ocupam cargos de destaque 

social. A produtividade da fonte diz respeito ao volume de informações que a mesma pode 

oferecer ao jornalista. O terceiro critério, da credibilidade, “está ligado à observação anterior 

do jornalista. As fontes devem ser tão credíveis que a informação fornecida exija o mínimo 

possível de controle” (2004, p.192).  
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Embora a credibilidade das fontes advenha, principalmente, do seu reconhecimento 

em um determinado contexto social, Correia (2010) alerta para o acesso privilegiado que elas 

possam vir a ter aos meios de comunicação. Deste modo, podem difundir um ponto de vista 

que, embora seja de consenso da maioria, reflete o pensamento de uma elite dominante. Para 

corroborar com este pensamento, voltamos a uma das abordagens dos estudos culturais, 

quando White (1994, p.64) afirma que “toda cultura tem um ethos e uma visão de mundo 

dominante”. Por isso o público se torna suscetível a esta “visão” que é mostrada pelos meios 

de comunicação, mesmo que ela não corresponda, de fato, a sua realidade.    

Neste ponto chegamos à atribuição essencial do jornalista quanto disseminador de um 

enquadramento da realidade, que é a “selecção e hierarquização de acontecimentos 

susceptíveis de terem valor como notícia; transformação desses acontecimentos em notícias; 

difusão das notícias” (SOUSA, 2001, p.38). A essa seleção e hierarquização chamamos de 

critérios de noticiabilidade. Para Sousa, esta seleção é o processo fundamental na composição 

de um noticiário, seja qual for seu meio de veiculação, pois os media não podem abrigar todo 

tipo de informação sem estabelecer critérios. Assim também considera Correia (2011), e 

acrescenta que em meio as pressões da rotina profissional, o jornalista acaba por fazer esta 

identificação e hierarquização de forma instintiva diante da variedade dos fatos cotidianos.  

Como vimos antes, algumas das teorias apontam para a subjetividade do profissional 

na escolha das notícias, bem como no direcionamento do texto. Porém, quando falamos em 

critérios de noticiabilidade, “há mecanismos que se sobrepõem à subjectividade jornalística.” 

(SOUSA, 2011, p.39). O autor aponta que estes mecanismos não são rígidos ou universais, e 

também obedecem a certa lógica organizacional e comercial que, por sua vez, são 

determinadas pelo contexto da sociedade à qual pertence o meio de comunicação. 

 

À luz da teoria dos usos e gratificações, poderia dizer-se que o ser humano tende a 
interessar-se pela informação jornalística que lhe proporciona algum proveito. Por 
isso, a relação evento-notícia será, necessariamente, baseada, pelo menos em parte, 
numa lógica comercial: A valorização ou desvalorização dos acontecimentos 
resultaria, portanto, parcialmente, da submissão da ocorrência à lógica discursivo-
comercial dos news media. As notícias necessitam de seduzir para, num ambiente 
concorrencial, funcionarem como uma mais-valia para um determinado órgão de 
comunicação social. (SOUSA, 2001, p. 43) 

 

Elencamos aqui os critérios estabelecidos por Galtung e Ruge (1965). Por serem os 

primeiros pesquisadores a observar a existência de critérios de noticiabilidade que se 

acrescentavam à subjetividade do jornalista, os autores são citados tanto por Sousa (2001) 

quanto por Correia (2011) como referência de estudo na área. Os principais critérios são: 
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Proximidade (pode assumir várias formas: geográfica, afectiva, cultural, etc.); 
Momento do acontecimento (Quanto mais recente (...) mais probabilidades tem de se 
tornar notícia.); Significância ((...) quanto maior for a sua dimensão, mais 
probabilidades tem de se tornar notícia; além disso, quanto menos ambíguo for um 
acontecimento, mais probabilidades tem de se tornar notícia); Proeminência social 
dos sujeitos envolvidos; Proeminência das nações envolvidas nas notícias; 
Consonância ((...) quanto mais corresponder às expectativas e quanto mais o seu 
relato se adaptar ao medium, mais probabilidades tem de se tornar notícia); 
Imprevisibilidade (Quanto mais surpreendente for um acontecimento, mais hipóteses 
terá de se tornar notícia); Continuidade (Os desenvolvimentos de acontecimentos já 
noticiados têm grandes probabilidades de se tornar notícia); Composição (Quanto 
mais um acontecimento se enquadrar num noticiário com espaço para diversos 
temas, mais probabilidades tem de se tornar notícia); Negatividade (Quanto mais um 
acontecimento se desvia para a negatividade, mais probabilidades tem de se tornar 
notícia). (SOUSA, 2001, p.39-40) 

 

Em síntese, estes critérios poderão variar de veículo para veículo, mas de modo geral 

irão prevalecer na cobertura jornalística dos acontecimentos. O que é consenso entre autores e 

facilmente observável tanto na imprensa escrita, televisionada, radiofônica ou on-line é o 

interesse humano, sempre presente nas matérias. A grande maioria dos critérios citados 

sempre penderá para o foco no sujeito da ação, no apelo humano que gera o reconhecimento 

por parte da audiência do veículo.   

 

2.3 ÉTICA 

As questões éticas que permeiam a profissão também são fatores importantes para a 

análise de um produto fabricado para entreter ao público. A ética extrema, ou a falta dela, 

serão determinantes para a compreensão do espectador sobre as práticas profissionais. Dines 

(1997) afirma que a confiança ou não do público quanto ao trabalho jornalístico oscila de 

acordo com o que é evidenciado em produções audiovisuais. É como um efeito cascata, 

quanto mais antiético for o profissional mostrado, mais cai a confiança do público e mais 

produtos com profissionais desfavoráveis são produzidos.   

A profissão de jornalista possui um código de ética, aprovado em 1985 e revisado no 

Congresso Extraordinário dos Jornalistas, realizado em Vitória (ES), em agosto de 2007. 

Porém este código não vale como uma legislação que rege a profissão. Como aponta Karam 

(2001) no artigo Formação e Ética Jornalística. 

 

Com a divisão social do trabalho, a complexidade e a especificidade do trabalho 
jornalístico, o século XX viu nascerem e crescerem, em diferentes instâncias, 
regiões geográficas e atividades, os códigos deontológicos profissionais. A 
tecnologia acelerou este processo e os debates sobre o tema foram ampliados. Hoje, 
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inúmeras empresas de comunicação e federações/associações de jornalistas 
subscrevem algum código de conduta, expressando limites e obrigações 
profissionais no campo ético. (KARAM, 2001, p.3) 
 

Estas determinações são regidas, principalmente, pelos princípios morais de cada 

profissional. Os manuais elaborados pelos veículos de comunicação contemplam, além das 

questões organizacionais e normas de estilo para a elaboração do texto, um conjunto de 

princípios éticos em relação ao trabalho cotidiano nas redações. 

Travancas (1992) utiliza o conceito de ética “como área da filosofia que faz uma 

reflexão sobre os problemas fundamentais da moral como natureza do bem e do mal, sentido 

da vida humana, entre outros.” (1992, p.93). Assim, podemos perceber que o entendimento do 

que é ético ou não dentro da profissão jornalística está suscetível à compreensão de cada 

profissional das suas próprias noções de “bem ou mal”. A autora ainda destaca que 

 
Para esta categoria profissional, a ética é um elemento fundamental, tanto para a 
própria profissão, como para a sociedade, que lhe cobra uma postura ética. [...] Um 
outro aspecto merece ser destacado: a noção de ética criará, dentro da visão dos 
jornalistas, uma dicotomia entre real e ideal no dia-a-dia da profissão. 
(TRAVANCAS, 1992, p.93) 
 

 

 A dicotomia apontada diz respeito ao que o profissional entende por ser uma postura 

ética e a postura adotada pela empresa na qual ele trabalha. Neste ponto o repórter pode se 

deparar com conflitos, visto que o veículo de comunicação possui objetivos distintos daqueles 

do repórter. 

 

2.4 ESTADO DA ARTE DA PESQUISA EM REPRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

Para elaborar o referencial teórico, buscamos, primeiramente, trabalhos semelhantes 

ao proposto produzidos no próprio Centro Universitário Franciscano. A pesquisa não 

encontrou nenhuma referência exata à análise de séries. O trabalho mais próximo encontrado 

foi o de Vinicius Varallo Dias, orientado pela professora Maria Cristina Tonetto. Nele, o autor 

trabalha a "Representação do jornalista no filme 'O Jornal'". Neste trabalho encontramos 

referências sobre representação, teorias do jornalismo, aportes teóricos a respeito do cinema e 

da linguagem cinematográfica. São analisados os dois personagens principais do filme, e as 

possíveis semelhanças e diferenças entre a redação mostrada na película e a da vida real. 

Além disso, há a proposta de uma análise quanto à postura ética destes dois personagens que, 
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na trama, são antagônicos. Com esta referência pudemos perceber elementos úteis à 

metodologia da análise da representação do jornalista na série proposta no presente trabalho.  

Procuramos, também, as pesquisas mais recentes de representação em produtos 

audiovisuais nas publicações da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (Intercom) e na Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós). Restringimos a busca aos trabalhos publicados entre 2008 e 2010, 

com as palavras-chave “representação”, “audiovisual” e “seriado” ou “série” presentes no 

título. Como o termo “representação” é utilizado em uma gama muito ampla de temas, foram 

selecionados para análise apenas os títulos em que a expressão era seguida por um termo que 

indicasse algum tipo de produção audiovisual. 

Na Intercom foram encontrados vinte e um artigos relacionados a esse campo de 

pesquisa. Dentre os anos buscados, a produção mais expressiva aconteceu em 2009, com a 

publicação de doze artigos relacionados à temática. Na Compós o artigo mais recente que 

atendeu a busca pelas palavras-chave era datado de 2007. 

A partir de uma primeira apreciação dos títulos destes trabalhos, percebemos que os 

pesquisadores de representações, nos últimos anos, vêm se dedicando a entender as 

manifestações de identidade, de gênero e de representações sociais nas produções 

cinematográficas e de documentários, em sua grande maioria. Dos vinte e um trabalhos da 

Intercom, três se referem à ficção seriada e um a videoclipe. A partir dos resumos dos 

trabalhos, verificamos que os estudos buscam contemplar, em sua maioria, o cotidiano e a 

busca da relação entre o objeto estudado e seu equivalente no mundo real.  

Referente à pesquisa de representação social e de gênero, chegamos ao livro organizado 

pela professora do Centro Universitário Franciscano, Maria Criatina Tonetto, “O olhar 

feminino no cinema”. Na obra, a autora reúne artigos que analisam a representação das 

personagens femininas nas tramas cinematográficas ao longo do primeiro século do cinema.  

Na obra, cada autor escolheu livremente o filme a ser analisado e não há uma sugestão de 

linearidade na organização dos artigos. São 14 textos que analisam a representação da mulher 

em diferentes contextos. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa será desenvolvida a partir da observação dos episódios da primeira 

temporada da série Lois & Clark – As novas aventuras do Superman.  Para chegar ao objetivo 

de perceber qual a representação do jornalista na série, será usada a técnica de análise de 

conteúdo.  Serão analisados os personagens jornalistas da série, como eles são caracterizados. 

Também será analisado como é mostrado o ambiente da redação do jornal Daily Planet, como 

se dão as relações dos profissionais entre colegas e com suas fontes.  

Os personagens escolhidos para análise são três: Lois Lane, a repórter investigativa do 

diário; Clark Kent, o repórter iniciante, que tem no Daily Planet seu primeiro trabalho em um 

grande veículo de comunicação; e o terceiro analisado será Perry White, o editor-chefe da 

publicação. Inicialmente, também pensamos em analisar Jimmy Olsen, o foca da redação. 

Porém, a ideia foi abandonada, pois os episódios escolhidos não forneciam referências 

suficientes sobre o personagem para que fizéssemos o estudo.  

O conjunto de técnicas em que consiste a análise de conteúdo visa obter através de 

procedimentos objetivos e sistemáticos a descrição do conteúdo das mensagens. Assim, 

oferecendo ao pesquisador indicadores que possibilitam o entendimento dos procedimentos 

relativos à produção e reprodução dessa mensagem.   

 

Neste sentido, a aplicação da AC para remeter-se (sic) qualquer tipo de 
comunicação. Qualquer que seja o transporte de significações de um emissor para 
um receptor controlado ou não, pode e deve ser decifrado pelas técnicas de AC. O 
material analisado abre um leque de possibilidades metodológicas que permitem 
analises nas perspectivas lingüísticas e não lingüísticas.  (BARRETO, et al, 2006, 
p.9). 

 

Para aprofundar esta análise, os estudos culturais oferecem uma gama de 

possibilidades de ampliação da metodologia.  A partir da década de 50, quando surgem os 

primeiros estudos na Inglaterra, a cultura passa a ser compreendida para além das artes. Passa 

a analisar, também, as manifestações culturais surgidas a partir de práticas da vida cotidiana, 

estendendo o conceito de cultura para representações de hábitos vividos e a sua produção de 

sentido de maneiras “não tradicionais”. Como considera Escosteguy: 

Logo, os Estudos Culturais construíram uma tendência importante da crítica cultural 
que questiona o estabelecimento de hierarquias entre formas e práticas culturais, 
estabelecidas a partir de oposições como cultura alta/baixa, superior/inferior, entre 
outras binariedades. (ESCOSTEGUY, 2001, p.5) 
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Mesclar análise de conteúdo com a perspectiva dos estudos culturais pode parecer, em 

um primeiro momento, contraditório. De fato, como observa Correia (2011, p.65), “o método 

(análise de conteúdo) continua a ser acusado por alguns pesquisadores qualitativos de ser 

superficial por insistir no conteúdo latente e manifesto dos objectos analisados bem como por 

dar ênfase a simplificações e distorções quantitativas”. Porém, o próprio Correia cita o 

trabalho realizado com van Dijk nas décadas de 70 e 80, que procurou tornar métodos 

quantitativos e qualitativos complementares, de forma a promover uma integração entre os 

“conteúdos manifestos e latentes” (2011, p.65).  

  Para elaborar de maneira sistemática o nosso foco de análise, primeiramente fizemos 

um recorte do que deveria ser analisado dentro do universo da série. Para isso, recorremos a 

critérios de análise fílmica que, segundo os pesquisadores Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété 

(1994) exigem que o pesquisador, fundamentalmente, desconstrua e reconstrua o seu objeto 

de análise. Assim, faremos a descrição dos episódios e a apresentação dos recortes que serão 

analisados.  

 Para isso, fizemos a decupagem dos três episódios, onde foram separadas as falas das 

personagens, e foram descritos breves contextos das cenas. Em alguns pontos foram 

suprimidas informações de “cenas intermediárias”, como chamamos os momentos da trama 

que não possuem elementos relevantes para a análise proposta. É importante ressaltar que o 

episódio 01 e 02 formam um episódio piloto duplo, de 1h32min de duração e estão descritos 

no Anexo 1 . Já o episódio 03, único, tem 45min de duração e está descrito no Anexo 2.  

 Inicialmente, a proposta era a de analisar os quatro primeiros episódios da primeira 

temporada, pois eles constituem um momento de apresentação da trama e familiarização com 

as personagens. Após pesquisa exploratória, optamos por restringir o foco da análise aos três 

episódios iniciais da primeira temporada, por eles oferecerem elementos para a análise da 

representação dos jornalistas. Os episódios escolhidos, além de apresentarem a trama ao 

público, oferecem muitos elementos para a exploração da representação das personagens 

jornalistas que serão analisadas.  

 Após definir o problema da pesquisa e o corpus, partimos para a terceira etapa, 

seguindo as orientações de Correia (2011), para estabelecer os critérios da análise de 

conteúdo. Esta etapa consiste na busca de categorias de análise pois 

 

É preciso especificar com precisão estes conceitos estabelecendo indicadores 
(presença ou ausência de certas características), dimensões (proporção ou extensão 
de certas características) e atributos (natureza de certas características como sejam 
curto/longo, masculino/feminino). (CORREIA, 2011, p.68) 
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O quarto e último ponto a ser definido são os segmentos do discurso a serem 

analisados. Estes segmentos serão explicitados na tabela a seguir, e foram definidos com base 

no referencial sobre o que entendemos especificar as características essenciais do campo 

jornalístico e que irão construir as bases da representação do profissional de imprensa dentro 

da série. As tabelas foram construídas para cada um dos personagens da série a serem 

analisados, todos com os mesmos critérios de análise.   

O primeiro ponto a ser explorado será o “Espaço físico e situações em que aparece”. 

Será levado em conta os locais por onde os repórteres transitam e as principais situações em 

que aparecem realizando suas atividades jornalísticas. Acreditamos que estes elementos são 

importantes para entendermos como é construída a imagem do profissional de imprensa na 

série.  

O segundo ponto analisado será a “Relação com as fontes”. Estas relações serão 

avaliadas, principalmente, sob o prisma da ética na relação entre repórter e fonte. Este aspecto 

é fundamental para a criação de um conceito de jornalista e sua conduta diante da matéria 

prima principal do jornalismo, que é o ser-humano.  

Por fim, o item “Compensação/Reconhecimento” diz respeito à compensação do 

repórter que se dá através da consagração do seu trabalho, sobretudo quando ele aparece na 

capa do jornal. Já o reconhecimento é pensado sob o ponto de vista da importância atingida 

pelo profissional dentro do seu ambiente de trabalho, da distinção recebida por seus colegas e 

pela comunidade, que reconhece o jornalista e seu trabalho.  

 

Tabela 1, que apresenta as categorias utilizadas para analisar os personagens Lois Lane, Clark 

Kent e Perry White: 

 

 Ep. 01 e 02 Ep. 03 
Espaço físico e 
situações em que 
aparece  

  

Relação com as 
fontes 

  

Compensação/ 
reconhecimento 

  

 
Faremos, também, a análise da rotina do jornal, pois entendemos que a forma como se 

dá esta rotina pressupõe certo perfil de jornalista exigido. O primeiro ponto analisado serão os 

“Critérios de noticiabilidade”, pois, a partir deles, podemos compreender como funciona a 
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redação, quais as prioridades da publicação e a sua linha editorial. Os outros dois critérios, 

“Linguagem utilizada” e “Dead line” foram destacados por também comporem o cenário para 

o entendimento da rotina do jornal. Porém, não foram encontradas referências a estes critérios 

na série. Não há uma linguagem específica do meio jornalístico, tampouco pudemos perceber 

a referência aos prazos de fechamento da edição. Por essa razão, estes dois critérios não foram 

analisados. Contudo, podemos inferir que a falta destes elementos, que são próprios do campo 

jornalístico, poderiam demonstrar uma preocupação da produção da série em não deixar o 

público “perdido” em meio a expressões próprias de uma redação de jornal.   

 

Tabela 2, que apresenta as categorias que se pretendia utilizar para análise da rotina do jornal: 

 

Análise da rotina do jornal 

 Ep. 01 e 02 Ep. 03 
Critérios de 
noticiabilidade 

  

Linguagem 
utilizada 

  

Dead line   
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4 ANÁLISE 

4.1 LOIS LANE 

Lois Lane é a repórter investigativa do jornal Daily Planet, em Metropolis. Ela é uma 

mulher forte e determinada, que se mostra capaz de lidar com situações perigosas. Na trama, a 

repórter mora com sua irmã, Lucy Lane. Lois Lane foi criada por Jerry Siegel e Joe Shuster, e 

sua primeira aparição foi em Action Comics # 1, de 1938.  

4.1.1 Espaço físico e situações em que aparece 

No início da série Lois Lane é apresentada como uma jornalista que não mede esforços 

para chegar até a informação. Notamos isso pela primeira cena, quando ela aparece chegando 

à redação, vestida de homem, pois estava infiltrada em uma quadrilha de ladrões de carros.  

Esta primeira aparição nos dá um panorama da repórter que iremos encontrar no 

decorrer da trama. Nestes primeiros episódios, Lois Lane, além de transitar pela redação do 

jornal Daily Planet, também irá à busca de informações no esconderijo de um cientista, nos 

laboratórios de uma estação espacial, e irá se infiltrar em um ônibus espacial.  

A repórter da série representa aquele profissional que está em contato com o meio 

urbano, que transita entre os diversos nichos da sociedade de forma desenvolta. Como refere 

Souza (2007), quando fala sobre essa característica da profissão jornalística. “É como se ele 

estabelecesse um compromisso com o espaço da cidade, o local que concentra e dissemina 

hábitos e comportamentos da cultura de massas e onde, portanto, está a matéria-prima do 

trabalho jornalístico”. (SOUZA, 2007, p.34) 

 Como podemos perceber pelas cenas deste episódio, Lois Lane desenvolve suas ações 

na cidade, neste caso a fictícia Metrópolis. As cenas onde se desenrolam os principais atos da 

personagem compõem o espaço urbano e retratam situações, principalmente, em que a 

repórter sai em busca da informação para a produção da notícia.  

 Outro ponto importante a ser destacado nas ações onde a jornalista aparece é a sua 

tenacidade. Como mostrado logo aos quatro minutos do episódio, quando Lois recebe a 

notícia, através de Jimmy, de que mais uma vez a sua solicitação de entrevista com Lex 

Luthor (empresário, presidente das Organizações Luthor, um dos homens mais ricos do 

mundo) foi negada. A repórter afirma que conseguirá uma exclusiva, mesmo que o pretenso 
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entrevistado nunca tenha concedido este privilégio a nenhum outro jornalista. Segundo Sousa 

(2001), esta também é uma das qualidades que deve estar presente nos profissionais de 

imprensa. “Um bom jornalista deve ser curioso, persistente, imaginativo e ousado. Deve estar 

disposto a desafiar estereótipos, expor mitos e mentiras. Deve lutar para que o jornal cumpra 

os seus compromissos com o leitor”. (SOUSA, 2001, p. 37) 

Podemos também analisar Lois a partir do seu entusiasmo em relação ao jornalismo. 

Isso fica evidente nas cenas noturnas, em que a repórter faz serão no Daily Planet, sem 

parecer aborrecida com o fato. Também nas cenas diurnas, quando faz menção de que mesmo 

sendo muito cedo, ela já está acordada há horas por que precisava apurar alguma notícia. 

Brotto (2012), fala sobre esta questão do profissional comprometido com a produção do 

jornal. 

 

O prazer na atividade mostra o ambiente profissional todo voltado à busca pela 
notícia e isso se dará de forma harmônica entre os profissionais, uma vez que estão 
compromissados com os fatos a serem cobertos e não com outros universos 
secundários. A notícia como valor pontua isso de forma mais clara, pois a estabelece 
como o primeiro item da lista de prioridades do jornalista. Tudo o que vier abaixo 
está em segundo plano, as suas forças serão poupadas para noticiar e o resto que 
venha se tiver espaço. (BROTTO, 2012, p.3) 

 
 

Este ponto é explicado pela teoria organizacional, que enfoca a produção da notícia, a 

rotina da redação que envolve o profissional de imprensa e o abstrai de um questionamento da 

linha editorial do veículo. Percebemos isso quando vemos em cena uma jornalista plenamente 

comprometida com o seu trabalho, com a sua produção, seguindo preceitos quase que 

românticos do jornalismo ideal3.  

 Neste primeiro episódio uma das ações se passa durante uma festa na mansão de Lex 

Luthor, o homem a quem Lois quer entrevistar a todo custo. A repórter se apresenta ao 

empresário e tenta persuadi-lo a lhe conceder uma exclusiva. O arrojo da jornalista é citado 

pelo próprio Luthor, quando ele afirma que “a ousadia é um traço que acho muito atraente nas 

mulheres, senhorita Lane” (Anexo 1, p.65). Fica claro que na determinação da repórter ela 

também não se furta de utilizar do seu charme feminino para conseguir o que deseja.  

 Ainda durante a festa, Lois, acompanhada de Clark, invade o escritório de Lex Luthor. 

Ao ser questionada pelo colega sobre o que está fazendo, ela prontamente responde “estou 

                                                           
3
 Um breve comentário sobre “jornalismo ideal”: “Assim, pode-se considerar que na dimensão axiológica do 

jornalismo ‘há uma ideal de focalização externa – objectiva, sem interferência – em particular na separação 

entre factos e comentários’” (PONTE, 2004, p. 28 apud CORREIA, 2011, p. 63). 
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sendo uma repórter” (Anexo 1, p.66). A partir desta afirmação podemos notar a construção do 

perfil da jornalista investigativa, que desconsidera conceitos de propriedade privada, não se 

constrange em violar espaços proibidos na busca por um furo jornalístico. Este perfil 

corrobora o que afirma Viedo (2010, p.20), quando relata que entre os norte-americanos o 

jornalismo investigativo tem por característica o fato de que “na sua produção são utilizadas 

algumas técnicas e estratégias nada ortodoxas, diferente dos métodos e processos empregados 

no jornalismo em geral, caracterizado pela instantaneidade na apuração e divulgação dos 

fatos”. 

 Embora Lois se coloque em situações em que, claramente, se dispõe a infringir regras 

em nome da investigação jornalística, a repórter também demonstra nortear suas ações por 

princípios próprios, como aparece em sua fala na cena em que afirma para Clark: “Eu vivo 

por três regras: nunca me envolvo nas minhas histórias, nunca deixo que ninguém chegue 

primeiro e não durmo com colegas. Isso é trabalho” (Anexo 1, p.73). Este fragmento nos 

permite compreender um traço marcante da personalidade da repórter: seu extremo 

comprometimento com o jornalismo.  

Seu primeiro princípio norteador revela a profissional consciente de uma das regras 

básicas do jornalismo, como refere Gradim (2000, p.34) quando afirma que o jornalista não 

deve nunca envolver interesses pessoais em uma pauta, pois “a proximidade excessiva 

prejudica a sua isenção”. O segundo princípio mostra a repórter obstinada, que mais do que 

informar, procura sempre informar primeiro. Já o último princípio demonstra seu modo 

extremamente profissional de encarar o trabalho, além da sua aparente falta de desenvoltura 

nas relações interpessoais. 

 É importante ressaltar as nuances heróicas conferidas à personagem. Este traço fica 

evidente na cena em que ela é salva pelo Super-Homem e levada voando até a redação do 

Daily Planet. Em sua chegada, acompanhada com espanto pelos jornalistas da redação, a 

repórter aparece como a figura da jornalista heroína, corroborada pela própria imagem do 

herói. É ela que merece a deferência de ser salva e recolocada em seu habitat para que realize 

seu trabalho de noticiar.  

No início do episódio 03 – Strange Visitor, Lois discute com Clark a respeito de uma 

pauta proposta pelo repórter, sobre crianças adotadas em busca dos pais biológicos. O 

argumento da jornalista é o de que aquela pauta já foi feita e, por isso, não desperta o seu 

interesse. Lois se mostra, sob este prisma, uma repórter que não se prende a rotinas estáticas. 

Ela é a típica jornalista que está sempre a procura do novo, do inexplorado, de matérias que 

provoquem interesse e paixão não apenas no público, mas a ela mesma.   
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 Na seqüência do episódio, a redação é invadida por agentes federais que intimam Lois 

e Clark a deporem sobre o caso Super-Homem. A repórter, então na condição de protagonista, 

é obrigada a repassar suas anotações a outro colega que passará a conduzir a matéria sobre o 

herói. Nesta situação prevalece a lógica de que “o jornalista deve evitar a difusão de 

informação quando funciona simultaneamente como jornalista e fonte interessada. 

Eticamente, é mais correcto pedir a um companheiro para fazer o trabalho” (SOUSA, 2001, 

p.69). 

 Neste episódio, fica ressaltada a característica da repórter investigativa, que ultrapassa 

barreiras em busca da apuração dos fatos. Lois, após descobrir que os agentes que invadiram a 

redação não faziam parte de nenhum órgão governamental oficial, logo vê neste fato uma 

história a ser explorada. A repórter demonstra neste momento o que para Correia (2011, 

p.147) corresponde um dos “saberes comuns” que os profissionais do jornalismo acabam 

adquirindo, que é o de reconhecer o potencial noticioso do fato. 

 

O saber de reconhecimento – como localizar um evento – está ligado à capacidade 
de identificar os factos e acontecimentos que merecem ser tratados por notícia (...). 
Aqui, o jornalista recorre a um conjunto de valores-notícia e à sua perspicácia 
noticiosa metaforicamente definida como ‘faro’ e que seria uma competência que o 
distinguiria das restantes pessoas. (CORREIA, 2011, p.147) 

 

A investigação leva a repórter até o que parece ser um depósito, que ela consegue 

invadir com a ajuda de uma de suas fontes e Clark (Anexo 2, p.91). A descoberta de uma série 

de artefatos (supostos OVNIS) confirma sua intuição de que havia uma boa história por trás 

da invasão do jornal. Porém, uma série de acontecimentos culmina no encobrimento do caso 

por parte do governo. Quando Lois, Clark, Jimmy Olsen e o editor Perry White voltam ao 

depósito, não há mais nada. Mesmo com a falta de evidências, Lois propõe que ela e Clark 

escrevam a matéria “corroborando um ao outro” (Anexo 2, p.93). Como já citamos acima, não 

é aconselhável que um jornalista escreva uma notícia na qual está, de certa forma, envolvido. 

Há também a questão do discurso noticioso, que deve ser elaborado seguindo a lógica da 

veracidade e plausibilidade.   

 
As notícias são escritas de uma forma que implica uma pretensão do falante oculto. 
Logo, têm de fortalecer a natureza factual dos eventos com a descrição directa de 
eventos em curso; mostrando provas testemunhais directas e citações de fontes 
credíveis; ou, simplesmente, signos que indiquem a precisão e a exactidão tais como 
números, nomes, lugares, horas, acontecimentos e citações directas dos envolvidos. 
(CORREIA, 2011, p.48) 
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Por este ponto, percebemos Lois fazer menção de burlar regras básicas do jornalismo 

para publicar sua história. Na tentativa de persuasão ao editor, a repórter chega a referir o caso 

Watergate, comparando com a situação ali presenciada. Segundo ela, eles estão diante de um 

“Watergate cósmico” (Anexo 2, p.93). Essa estratégia auto-referencial é compreendida no 

meio jornalístico, segundo Correia (2011), como um subsistema que se utiliza de critérios 

próprios na seleção do que é publicável ou não. Mas, mesmo com esta apelação, Lois não 

consegue que a matéria seja publicada.  

 Ao final deste episódio Lois está na redação, à noite, em mais um serão rotineiro, 

quando recebe a visita do Super-Homem. O herói está disposto a conceder à repórter uma 

entrevista exclusiva. A primeira pergunta de Lois é: “Por que você está aqui?” (Anexo 2, p. 

94). Diante de uma resposta simples do entrevistado, a jornalista tenta persuadi-lo a responder 

algo que cause mais impacto. Neste contexto, não consideramos a atitude da jornalista como 

uma faceta sensacionalista ou uma conduta antiética (já que ela pede permissão ao 

entrevistado para que mude a sua declaração para “estou aqui para lutar pela verdade e pela 

justiça” e obtém um sim). Percebemos, nesta cena em especial, uma tendência da repórter, 

que a acompanha durante toda a sua prática profissional. É a sua predileção pelas matérias de 

maior impacto.  

O faro investigativo da jornalista é notadamente forte e tanto suas matérias são 

conduzidas com competência que ela é reconhecida não só pelos seus colegas de redação 

como também pela opinião pública (ver item Compensação/Reconhecimento, p.33). Mas é 

notória sua inclinação para as notícias com potencial de gerar impacto na opinião pública. A 

isso, também podemos chamar de comprometimento com a função social do jornalista, de 

disseminador da informação que não estaria disponível ao público em geral não fosse a sua 

mediação profissional. Para corroborar estas afirmações, cabe citar uma cena, ainda do 

primeiro episódio (01 – Pilot) na qual, quando questionada pelo editor sobre uma pauta a 

respeito da demolição de um teatro, ela afirma que não fez, pois “não estava com vontade” 

(Anexo 1, p.55). Este fragmento mostra um traço forte da personalidade de Lois, que é sua 

impulsividade e independência na prática jornalística.  

Os espaços por onde Lois transita tem ligação direta com a sua prática profissional. A 

determinação da repórter em apurar a notícia, em alguns momentos, a coloca em lugares e 

situações arriscadas. Assim, graças à sua ousadia, a jornalista não deixa de encarar as 

adversidades na busca pela verdade dos fatos. Outro ponto que merece destaque na 

personalidade de Lois é seu caráter dominador e seguro de si, que aparece em várias situações 

em que a jornalista está acompanhada de Clark. Esta característica é tão marcante na 
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personagem que é uma fala sua que encerra o primeiro episódio. Quando Lois se encaminha 

com o colega para cobrir uma pauta, ela faz questão de lembrá-lo: “E, Kent, eu faço as 

perguntas” (Anexo 1, p. 81).  

Percebemos que, mesmo quando aparece em casa ou em situações que não sejam 

ligadas a sua profissão, Lois não se desliga completamente da prática jornalística. A repórter 

mostrada na série corrobora a imagem do profissional de imprensa que tem no jornalismo 

mais que um trabalho, um estilo de vida. Podemos fazer um paralelo entre Lois e o jornalista 

Mobley, do filme No silêncio da cidade (1956, direção de Fritz Lang), no ponto em que “tudo 

isto só reforça a ideia do jornalista como um profissional em tempo integral, o que vai gerar 

também dificuldades no seu relacionamento afetivo” (TRAVANCAS, 2001, p.6). A repórter 

mora com a irmã e não tem nenhum relacionamento afetivo. Em uma das cenas em que está 

em casa irmã chega a questionar o porquê de Lois não dedicar mais tempo à sua vida pessoal.  

4.1.2 Relações com as fontes 

Uma das situações representadas na série no primeiro episódio ressalta uma das 

questões das rotinas jornalísticas. Como observa Barreto (2006), quando afirma que “as 

notícias saem, na maioria dos casos, de rondas regulares e fontes de informação reconhecidas 

que têm seu próprio interesse em tornar a informação disponível” (2006, p. 7). Notamos isto 

no momento em que o cientista Samuel Platt invade a redação do Daily Planet a fim de contar 

a Lois sobre uma sabotagem que está acontecendo no programa espacial. Neste momento, 

aparece a relação da fonte com o interesse de tornar a informação de domínio público através 

do repórter.   

 A jornalista, num primeiro momento, se mostra curiosa, porém, só dá grande atenção 

ao que disse o cientista após assistir em um noticiário onde é mostrado que a afirmação 

daquela fonte se confirmou. A partir deste fato ela parte em busca de mais subsídios. Este 

primeiro momento de questionamento da repórter reflete um comportamento que, segundo 

Sousa (2001), deve ser rotineiro na prática jornalística quando “as informações que uma fonte 

disponibiliza ao jornalista devem ser enquadradas e tratadas sem adulteração, mas também 

devem ser, por princípio, verificadas” (2001, p.64).  

 Quando Lois entrevista o cientista Samuel Platt, novos fatos surgem. Sua relação com 

o especialista, neste ponto, já é de maior confiança. Mesmo assim, a repórter busca outra fonte 
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importante para o entendimento dos fatos, além de uma fonte externa4, para confrontar o 

relatório entregue a ela por Platt. Ainda antes da confirmação da sabotagem, Lois e Clark 

procuram a responsável pelo departamento onde Dr. Platt trabalhava, Dra. Antoinette Baines. 

Diante das declarações da cientista, Lois adota uma postura de dúvida. Ao contrário de Clark, 

que acredita na veracidade dos relatos da fonte. A postura de Lois corrobora o comportamento 

considerado por Sousa (2001) o mais sensato a ser adotado. 

 

Quando se trata de situações que envolvem interesses de várias partes, as fontes 
devem ser sempre contrastadas, mesmo que a resposta a publicar seja que a entidade 
se recusou a prestar declarações. Também se deve fazer contrastação de fontes por 
rotina. (SOUSA, 2001, p.64) 

 

Além disso, também demonstra a atitude cética que ela adota em relação não apenas às 

fontes em geral, mas também fora da sua vida profissional. Como é retratado no diálogo entre 

ela e Clark no final da mesma cena. 

 

Clark Kent: - Você acha que ela não está (falando a verdade)? Todas as pessoas têm 
algo a esconder? Já não há mais pessoas honestas no mundo? Isso é muito cínico, 
Lois.  
Lois Lane: - É realista, Clark. Pelo menos não passo a vida me decepcionando. 
(Anexo 1, p. 62) 

 
 

Quando Lois enfim consegue a entrevista com Lex Luthor, aparece outra faceta da 

repórter. Durante o jantar Lex demonstra ter outras intenções, não profissionais, em relação à 

repórter. Lois, contudo, não se deixa perder o foco e encerra a questão, afirmando que precisa 

ir embora para escrever uma história. Neste ponto, além de demonstrar compromisso ético 

com a prática jornalística, a repórter evidencia, mais uma vez, o seu comprometimento com o 

veículo pelo qual trabalha e mostra mais uma das virtudes que deve estar presente em um bom 

jornalista, como refere Sousa (2001), quando diz que o profissional “deve ter suficiente auto-

estima para evitar promiscuidades indesejáveis com as fontes de informação” (SOUSA, 2001, 

p. 37). Porém, ao final desta cena, Lex leva Lois para casa e, na despedida, dá um beijo na 

boca da repórter, que não se mostra ofendida com a atitude do empresário. Deste fragmento 

podemos perceber o lado vulnerável da jornalista que, apesar de ser mostrada como uma 

repórter forte e determinada, também tem fraquezas e carências humanas.  

                                                           
4
 Lois enviou o relatório de Samuel Platt a um laboratório, para que o lançamento do ônibus espacial fosse 

recriado em um holograma. Quando Jimmy Olsen entrega o resultado para a repórter segue a seguinte fala: 

“Seja como for, concluíram que a sua teoria estava certa. Foi deliberadamente sabotado e a explosão do 

transporte não foi nenhum acidente. Parabéns.” (Anexo 1, p. 72).  
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 Em uma das cenas, a mulher e a filha do cientista Samuel Platt (no momento em que 

elas aparecem, ele já estava morto) aparecem na redação do Daily Planet e lançam novas 

questões a serem exploradas pela jornalista. Lois, então, abandona a postura cética que até 

então regia sua relação com qualquer outra fonte e passa a agir de forma condescendente. A 

repórter, devido a investigações anteriores e as circunstâncias em que o cientista morreu, não 

encontra motivos para duvidar da Sra. Platt. Neste momento, aparece a jornalista 

comprometida não apenas com a instituição para a qual trabalha, mas também com a busca 

pela verdade, acima de qualquer instituição. Seu comprometimento não é apenas com a causa 

da viúva do cientista, é também com a iminência de um processo de sabotagem que afetaria 

diversas famílias. Este momento mostra a jornalista como agente social, que defende antes de 

qualquer coisa, o interesse em levar para a esfera pública assuntos que ficam ocultos na esfera 

privada.  

 A relação de Lois Lane com as suas fontes no terceiro episódio é marcada, 

principalmente, por conflitos. Neste capítulo, a repórter terá dois encontros com potenciais 

fontes. Em um deles, aquele que deveria ser o informante revela estar mais interessado no que 

a jornalista tem a dizer e, o outro, se mostra colaborativo, porém, enigmático.  

 A primeira fonte de Lois é George Thompson, um agente do governo que chega a 

Metrópolis para investigar a equipe que invadiu o Daily Planet se fazendo passar por agentes 

federais. Seu encontro com Thomson é frustrante, pois Lois descobre que ele não pretende dar 

nenhuma informação. O agente se coloca na posição de entrevistador, invertendo, assim, os 

papeis. Essa atitude revolta a jornalista que, ao sair do local da entrevista, decide investigar, 

paralelamente, o próprio George Thompson. Esta atitude da jornalista mostra que mesmo em 

frente a um informante hostil ela sabe como contornar a situação sem se subjugar. Também 

reflete a capacidade de lidar com situações adversas, já que mesmo sendo uma fonte 

importante e não tendo colaborado, Lois encontra alternativas para levar a sua investigação 

adiante e ainda pensa no fato como mais um desdobramento da sua matéria.  

 A segunda fonte da repórter é o general Burton Newcomb. Pelo desenrolar dos fatos, 

percebemos que este se encaixa em uma categoria de fontes descrita por Sousa (2001) como a 

Off the record, de modo que “a fonte não pode ser identificada e a informação que ela fornece 

não pode ser divulgada. Contudo, esta informação auxilia, frequentemente, o trabalho do 

jornalista” (SOUSA, 2001, p.68). Como de fato acontece, o auxílio do general é determinante 

para Lois e Clark conseguirem entrar no depósito onde estão armazenados supostos OVNIS. 

Este fato vem a comprovar uma teoria de Santos (1997), citado por Correia (2011), de que a 

relação entre jornalista e fonte acontece em um clima de conflito, colaboração e acordos, 
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devido a variedade de motivações que estimulam as ações das fontes e dos próprios 

jornalistas.  

 As ações de Lois em relação às diversas fontes com as quais ela se depara ao longo 

dos episódios analisados seguem, na maioria dos casos, os preceitos básicos de confronto e 

verificação das informações recebidas. A repórter se mostra sempre disposta a consultar 

quantas pessoas for preciso para apurar suas matérias, sem restringir sua atuação às fontes de 

rotina, aquelas que têm reconhecimento perante a sociedade e comprovada autoridade. A 

jornalista transita com facilidade entre diferentes meios, tanto junto a autoridades 

governamentais e empresários quanto a um cientista desacreditado que mora em um depósito 

abandonado. 

4.1.3 Compensação / Reconhecimento 

Na segunda cena do primeiro episódio, a repórter aparece em meio aos jornais com a 

manchete da prisão da quadrilha de ladrões de carros que ela investigou. A cena mostra uma 

comemoração na redação do Daily Planet, em virtude da publicação da matéria de Lois. 

Outro fator que revela o reconhecimento por parte não apenas dos colegas de redação, como 

também da sociedade, é o fato de o cientista procurar a repórter para revelar o caso de 

sabotagem ao programa espacial. 

 Estas cenas mostram o engajamento da repórter dentro do seu ambiente de trabalho e 

da recompensa de ter o seu trabalho reconhecido pelos colegas de redação. Para Sousa (1999), 

isso demonstra o quanto “a gratificação do jornalista socializado na redacção concretizava-se 

sobretudo no alcançar de um estatuto entre os seus colegas e os seus superiores” (SOUSA, 

1999, p.45). 

 Percebemos que Lois se sente em uma posição privilegiada na redação quando, ao 

pedir ao editor Perry White que designe alguém para ajuda-la a cobrir o caso de sabotagem, 

fica insatisfeita com a sugestão de que seja Clark Kent. Para ela, trabalhar com um novato no 

jornal é uma afronta. Porém, a parceria acaba acontecendo e se mostra bastante proveitosa, já 

que em conjunto eles conseguem apurar o caso de sabotagem e publicar a matéria. 

 A próxima cena de reconhecimento ao trabalho da jornalista mostra mais uma 

celebração na redação, com a matéria sobre a sabotagem estampada na primeira página. Mais 

uma vez, todos os colegas de jornal festejam a publicação, agora com os cumprimentos se 

estendendo também a Clark e Jimmy, que participaram do desenvolvimento da matéria 

(Anexo 1, p. 78).  
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 Nestas cenas podemos notar, além das ações de reconhecimento ao trabalho dentro da 

redação, a preocupação dos produtores da série em retratar as rotinas, os desdobramentos e o 

produto final de uma investigação jornalística. As ações destes dois episódios analisados 

giram em torno, principalmente, da prática profissional dos repórteres. 

 

4.2 CLARK KENT 

O repórter recém-contratado do jornal Daily Planet divide-se nas tarefas de jornalista e 

Super-Homem. É um homem aparentemente tímido, porém mostra-se ao longo da trama um 

profissional determinado. Seu círculo familiar inclui as figuras dos seus pais, Jonathan e 

Martha Kent, com os quais possui uma relação muito forte. Clark Kent foi criado por Jerry 

Siegel e Joe Shuster, e sua primeira aparição foi em Action Comics # 1, de 1938. 

4.2.1 Espaço físico e situações em que aparece 

Na primeira cena de Clark na redação do Daily Planet o repórter aparece como 

candidato a uma vaga no jornal. O editor Perry White analisa seu currículo e comenta 

algumas das experiências profissionais do jornalista, as quais o editor considera insuficientes 

para sua contratação. Embora insista no início, o repórter se conforma e agradece ao editor 

por tê-lo recebido. 

 Esta, entretanto, não é a primeira cena em que Clark aparece na série. Em sua aparição 

inicial, ele para um ônibus com a mão e impede um atropelamento. Fica claro que ele é o 

Super-Homem, o herói da trama. Talvez pareça obvio que a sua imagem no desenrolar da 

série seja a do jornalista-herói. Porém, vemos um repórter iniciante, proativo e que se esforça 

para parecer o mais normal possível. 

 No decorrer do episódio, Clark consegue o trabalho ao entregar a Perry White uma 

matéria sobre a demolição de um teatro5. Para conseguir o emprego no Daily Planet, Clark 

precisou mostrar uma das qualidades que para Sousa (2001) fazem parte do rol de predicados 

que um profissional da imprensa deve possuir, “ter espírito de iniciativa e capacidade de 

resolver problemas e de transpor obstáculos” (SOUSA, 2001, p.37). O jornalista também se 

                                                           
5
 A pauta sobre a demolição do teatro é a mesma que Lois Lane se recusou a fazer, pois “Não estava com 

vontade” (Anexo 1, p. 55). 
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mostrou observador, pois só tomou conhecimento da pauta que cobriu por conta própria a 

partir de uma conversa entre Lois e White, que aconteceu durante seu encontro com o editor. 

 Clark surge, num primeiro momento, em oposição ao jornalista que os produtos 

audiovisuais costumam retratar, que é aquele profissional ligado ao meio urbano, 

principalmente à metrópole. O repórter veio da cidade fictícia de Smallville, no interior do 

estado do Kansas. Apesar disso, como é mostrado ainda no primeiro encontro com White, o 

jornalista já viajou por diversos lugares do mundo e chegou a trabalhar em Bornéu (ilha 

localizada na Ásia). Percebemos uma adaptação rápida do repórter a esse meio urbano, seu 

trânsito por esse ambiente logo se torna natural.  

 

E se a cidade é o espaço da diversidade, do cruzamento de mundos e “tribos” 
diferentes, o jornalista vivencia com mais intensidade este fato em seu cotidiano. 
Transitar por distintas esferas da metrópole, desvendando territórios heterogêneos e 
construindo um mapa, para muitos habitantes desconhecido, é uma das funções do 
repórter - figura paradigmática do jornalismo – que, com as suas tarefas de apuração 
dos fatos e redação da notícia, se torna uma espécie de cidadão do mundo. O 
jornalista atravessa fronteiras e tem acesso livre à quase todos os lugares. 
(TRAVANCAS, 2001, p.3) 

 

Procurando manter a sua identidade secreta de Super-Homem o mais secreta possível, 

Clark é o típico jornalista solitário, que tem na sua profissão o ponto principal da sua vida. 

Assim como Lois, frequentemente ele faz serão e não apresenta uma vida pessoal desligada da 

carreira. Além da redação do jornal, dos locais de apuração de notícias e do seu apartamento, 

Clark transita apenas pela casa dos pais, em Smallville. E, nesse ponto, ele se distancia do 

estereótipo do jornalista, cujo “reconhecimento como personagem de um mundo ficcional se 

dá quase que exclusivamente pelas características que lhe são atribuídas em função de sua 

profissão. Sua origem e seus laços familiares são normalmente desconhecidos” (SOUZA, 

2007, p.36). Ao contrário, Clark mantem os laços familiares e eles são importantes para o 

personagem ao longo da trama. Percebe-se que o repórter tem na família seu suporte e, em 

situações de conflito, ele procura a figura dos pais para pedir aconselhamento e ajuda. 

 Seu início no Daily Planet é marcado pelo contraste entre ele e Lois. Ao ser designado 

para cobrir junto à repórter a matéria sobre a sabotagem ao programa espacial, Clark é 

colocado em uma situação de subordinação à colega. No entanto, ele encara isso de forma 

natural, e passa a construir sua trajetória como repórter do jornal de forma independente, 

conquistando seu espaço e reconhecimento perante Lois e os demais companheiros de 

redação.  
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 Sua atuação no início é discreta e observadora, mas desde o princípio ele mostra uma 

personalidade bondosa, quase ingênua diante dos fatos. É possível notar que Clark, antes de 

olhar para o fato e seus desdobramentos, lança sua atenção às pessoas envolvidas, ao que pode 

resultar a elas o desdobramento dos episódios. Isso fica evidente na sua primeira matéria, 

quando ao falar sobre a demolição do teatro, ele aborda o fato pelo olhar de uma atriz, que ele 

encontrou no local e que pretendia se despedir daquele palco. No que tange a construção do 

produto noticioso, o jornalista pende para os relatos emocionais quando “apela à sensibilidade 

do leitor, procurando tocar seus instintos, crenças e sentimentos mais arraigados, de forma 

emotiva e não totalmente racional” (GRADIM, 2000, p. 86).  

 A imagem do jornalista Clark Kent se aproxima do estereótipo do herói no momento 

em que o repórter tem uma conduta responsável e procura realizar suas matérias sem apelar 

aos seus superpoderes. Além disso, em alguns momentos ele também funciona como uma 

espécie de consciência politicamente correta de Lois, já que a jornalista não se constrange em 

invadir locais proibidos e burlar regras para apurar suas histórias, mesmo que isso a coloque 

em risco. Clark é um profissional que “identifica-se com os valores do mundo público e 

defende a verdade, a democracia, o bem comum. Nesse sentido pode-se dizer que o jornalista 

surge como o herói urbano do século XX” (TRAVANCAS, 2001, p.2). 

 O terceiro episódio inicia com a cena do jornalista escrevendo uma matéria sobre 

crianças adotadas em busca dos pais biológicos. Neste momento percebemos, mais uma vez, o 

viés do interesse humano que permeiam a atuação do repórter. No decorrer do episódio, Clark 

irá ajudar Lois na matéria sobre a invasão do Daily Planet por supostos agentes federais.  

 Durante a apuração do caso, Clark descobre elementos que o envolvem diretamente, 

como questões a respeito da sua origem e do seu planeta natal. No entanto, como precisa 

manter a sua identidade em sigilo, ele persiste no caso, mesmo estando ligado aos fatos 

apurados. Como ainda não havia feito nos episódios anteriores, agora o jornalista mantem 

uma investigação paralela à de Lois, e não apenas a auxilia no desenvolvimento da matéria. 

 Clark Kent, o repórter do Daily Planet, representa a imagem do jornalista ético, 

comprometido com a causa pública, que luta para conciliar sua vida profissional com a sua 

identidade secreta. Sob este aspecto, podemos fazer um paralelo entre este personagem e os 

tipicamente retratados nos produtos audiovisuais. Segundo Berger (2002, p.25), “o jornalista 

padrão é solitário, bebe muito, é cético e pessimista.” Porém, Clark é um contraste a essa 

imagem difundida e comumente aceita. Por ser, paralelamente, um herói, ele é mostrado como 

um homem virtuoso, sem vícios ou desvios de caráter, qualidades que ele leva também para a 

sua prática jornalística. Tornando-se, assim, um profissional que, se por um lado foge do 
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estereótipo de jornalista complexo, cheio de problemas e focado apenas na sua profissão, por 

outro se aproxima daquele profissional considerado ideal, por focar suas ações na conduta 

ética e na busca pela verdade. 

4.2.2 Relações com as fontes 

A primeira relação de Clark com uma fonte é durante a demolição de um teatro, no 

momento em que uma atriz ainda se encontra no local, mesmo na iminência da sua destruição. 

Esta se encaixa numa tipologia de fontes criada por Leon Sigal (1993, apud CORREIA, 2011, 

p.93), que são as “fontes de iniciativa, que resultam dos pedidos de informação e de entrevista 

dos próprios jornalistas”. Para o jornalista, aquela é a oportunidade de contar a história da 

demolição por outro ângulo, diferente da abordagem técnica, objetiva, da razão da destruição. 

O repórter, então, toma a atriz como personagem do que um dia foi o teatro, da sua 

importância, através do olhar da artista. Ao investir na subjetividade do fato, o repórter ganha 

pontos com o editor do Daily Planet, tanto quanto pela sua iniciativa própria de escrever a 

história. 

 

No jornalismo, os personagens têm uma dimensão fáctica mas isso não impede um 
certo investimento subjectivo do repórter que escolhe quais acções, traços de 
carácter, características, em suma, quais os elementos que lhe são propostos pelo 
real que ele vai elaborar. (CORREIA, 2011, p.60) 

 

No primeiro episódio, Clark também vai lidar com outras fontes de informação, as 

mesmas que Lois (exceto Lex Luthor), ou seja, o cientista Samuel Platt, Dra. Antoinette 

Baines, a esposa e a filha do cientista. No capítulo inicial, o jornalista se mostra ainda um 

pouco tímido no tratamento com as fontes, ficando, num primeiro momento, como 

coadjuvante de Lois.  

Entretanto, é importante frisar que Clark contribui para o desenvolvimento das 

matérias com conhecimentos teóricos muito ricos. Percebemos isso pela sua primeira 

interferência na conversa entre Lois e Platt, quando ele consegue ajudar o cientista a explicar 

para sua colega uma questão técnica de difícil compreensão fora do universo dos físicos. No 

terceiro episódio, esta faceta do repórter se revela no momento em que ele consegue descobrir 

a senha para destravar um sistema de segurança.  

Como Clark ainda não apresenta grande desenvoltura no tratamento direto com as 

fontes, o jornalista, durante os episódios analisados, se vale de outros métodos para a 

apuração dos fatos. Como refere Anabela Gradim, no seu Manual do Jornalismo, “O arquivo 
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ou centro de documentação do jornal constitui igualmente uma fonte de informação de 

importância primordial, permitindo contextualizar acontecimentos, e mesmo dotar alguns 

deles de um sentido que, isoladamente, não teriam” (GRADIM, 2000, 102-103). E é 

exatamente em uma das suas apurações nos arquivos do jornal que Clark descobre a 

identidade do homem que se faz passar por agente federal para invadir o Daily Planet.  

O aspecto marcante da relação de Clark com as fontes é a sua índole bondosa, que o 

leva a acreditar quase que ingenuamente nas informações que recebe. Neste ponto, quem atua 

como sua consciência crítica é Lois que, pela experiência, tende a ser mais criteriosa na 

avaliação das declarações de seus informantes. Porém, o repórter é um observador atento, que 

presta atenção a detalhes e consegue perceber os elementos subjetivos, não manifestos pelas 

fontes. 

4.2.3 Compensação / Reconhecimento 

O primeiro reconhecimento que Clark tem do seu trabalho acontece já na sua admissão 

no jornal, quando Perry White avalia sua matéria sobre a demolição do teatro. O editor afirma 

que, mais do que à experiência, dá valor à iniciativa (Anexo 1, p.57). Como já afirmamos, o 

jornalista está iniciando a sua carreira e o trabalho no Daily Planet é seu primeiro em um 

jornal consagrado.  

Embora sua atuação, após esta primeira matéria, aconteça à sombra de Lois, o 

jornalista busca conquistar seu próprio espaço e a sua independência profissional dentro do 

veículo. Esse traço aparece ainda no primeiro episódio, quando Lois afirma que poderá 

escrever a matéria sobre a sabotagem, pois já possui as provas necessárias. Naquele momento, 

Clark reivindica que os dois poderão escrever. Isso demonstra a necessidade do repórter de se 

tornar parte importante na redação e conquistar também o reconhecimento dos colegas.    

 

4.3 PERRY WHITE 

Perry White é o editor-chefe do Daily Planet. É um homem forte e íntegro e, apesar de 

sua personalidade ranzinza, é um chefe amável e justo. Perry White foi criado por Jerry Siegel 

e Joe Shuster, sua primeira aparição em Superman # 7, de 1940. 
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4.3.1 Espaço físico e situações em que aparece 

O editor-chefe do Daily Planet aparece apenas na redação do jornal nestes primeiros 

episódios. Sua atuação junto aos jornalistas é constante, no desígnio de pautas, chefia de 

reuniões e avaliação das notícias. Percebemos pela sua primeira aparição, durante a 

comemoração que acontece na redação6, um dos traços da índole de Perry. Diante da 

empolgação de Jimmy sobre a matéria de Lois, o editor o alerta para que ele não a encoraje 

(no caso, a repórter usou um disfarce para se infiltrar em uma quadrilha de ladrões de carros). 

Embora em outras situações ele demonstre apreço e admiração pelo trabalho da repórter, nesta 

cena ele age apara controlar o ego da jornalista e, assim, manter a equidade entre os colegas.  

 Na entrevista que faz a Clark Kent, Perry realiza outra função que também é a cargo 

do editor. “Tendo responsabilidades na gestão de pessoal, promoções e constituição das 

hierarquias que coordena, deve avaliar os jornalistas que com ele trabalham (...)” (GRADIM, 

2000, p. 39). O editor também mostra seu bom senso quando, após ter recusado o emprego a 

Clark, volta atrás e o contrata, a partir da reportagem que o jornalista apurou por conta 

própria.  

 Uma das situações retratadas no primeiro episódio mostra a preocupação do editor 

com as normas de objetividade e veracidade que permeiam a prática jornalística, ao receber de 

Lois e Clark uma matéria com falta de informações comprovadas e com fontes duvidosas. 

Neste momento, mais uma vez, mostra uma das atribuições do editor que consiste em ler “as 

peças mais delicadas, já que terá de se responsabilizar por elas” (GRADIM, 2000, p.39).  

 No terceiro episódio podemos ver outro fator importante na conduta de Perry. Ao 

precisar gerenciar uma crise, ele defende e orienta seus repórteres, mostrando seu 

comprometimento não apenas com o veículo, mas também com a integridade dos 

profissionais que dele fazem parte. “São imprescindíveis, pois, além de profissionalismo, 

inteligência e bom senso, qualidades morais e humanas. O diretor do jornal deverá ser uma 

figura grata aos jornalistas que trabalham na redação (...)” (op. cit. p.40).  

 Em uma cena do primeiro episódio, Perry aparece coordenando uma reunião de pauta. 

O foco do episódio nesta cena é muito breve, porém, serve para que estejamos cientes de que 

a organização do jornal segue as rotinas diárias equivalentes a dos veículos de comunicação 

reais. O que podemos pincelar deste fragmento é a integração das editorias promovida pelo 

                                                           
6
 Festa pela publicação de uma matéria a respeito de uma quadrilha de ladrões de carros que Lois Lane 

desmascarou.  
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editor-chefe, que inicia o encontro colocando uma pauta em questão e expondo seu ponto de 

vista sobre a matéria antes de abrir a discussão. A reunião acontece à noite, o que mostra 

também o engajamento de Perry com a rotina dos seus colaboradores, permanecendo no 

jornal até o seu fechamento.     

 Pelas cenas onde o editor aparece, percebemos uma figura que corresponde à citada 

por Sousa (2001), quando fala em como deve ser o editor ideal: “deve ser uma pessoa 

reconhecidamente competente, íntegra, credível e digna aos olhos dos jornalistas” (SOUSA, 

2001, p.52). Mesmo nas referências feitas a ele pelos repórteres analisados, notamos a 

presença de um chefe compreensivo, comprometido com os seus subordinados, sempre 

disposto a ajudar e orientar os jornalistas a quem chefia. Sem deixar de zelar pela disciplina e 

coerência com as práticas jornalísticas, alertando aos seus repórteres sobre a necessidade de 

manter a consistência e objetividade no tratamento das informações. 

 Separamos uma cena de cada episódio que corroboram a figura do editor-chefe 

consciente de suas atribuições enquanto responsável pela credibilidade do jornal que chefia. 

No primeiro episódio, a cena em que Lois e Clark apresentam uma matéria sem fontes 

confiáveis e o editor, na sua avaliação, chama a atenção dos jornalistas com a fala: “Fatos 

concretos (grita). Fatos concretos é o nome desse jogo! Agora saiam e me arrumem alguns 

fatos concretos!” (Anexo 1, p.75). O segundo fragmento corresponde à cena final do terceiro 

episódio: ao verificar o desaparecimento das evidências que comprovariam a veracidade da 

matéria apurada por Lois e Clark, o editor alerta os repórteres sobre o risco de publicar a 

matéria e afirma que, por isso, não a publicará. 

 

Perry White: Lois, as provas desapareceram. O Trask desapareceu. O Thompson 
morreu. O General Newcomb diz que nunca ouviu falar de vocês. Se publicarmos 
isso, vamos parecer o National Whisper. Poderiam dizer adeus às suas carreiras e 
também enterrar o jornal. Só não posso permitir que isso aconteça. (Anexo 2, p. 94)  

 

A partir destes recortes, notamos a liderança e o comprometimento de Perry White 

tanto com o Daily Planet, quanto com a sua equipe de repórteres. Além de mostrar sua 

preocupação quanto à reputação do jornal, que não pode ser abalada, também conduz seus 

subordinados a refletir sobre as implicações que a falta de credibilidade pode gerar em suas 

próprias carreiras.   



41 

 

4.3.2 Relação com as fontes 

A relação de Perry com as fontes, nestes primeiros episódios, é sempre indireta. Ele 

não trata pessoalmente com nenhum contato, a não ser para intermediar as relações entre seus 

repórteres a fontes oficiais. Como acontece no caso da sabotagem ao programa espacial 

quando, ao receber a matéria pronta, com todos os dados e provas, o próprio editor contata a 

EPRAD7 para confirmar as acusações.  

 Outro momento em que Perry é determinante no intermédio das relações é quando a 

redação é invadida por supostos agentes federais. É o editor quem faz os contatos e descobre 

que, na verdade, os agentes não têm nenhuma relação com o governo. Além disso, ele 

também mostra desenvoltura ao indicar para os repórteres os caminhos que devem seguir e 

quais fontes contatar para esclarecer o caso (Anexo 2, p. 85). 

4.3.3 Compensação / Reconhecimento 

Perry White, nestes episódios, não experimenta nenhum momento em que tem o seu 

trabalho pessoal reconhecido. Aliás, sua autoridade diante da sua equipe de repórteres é 

colocada de uma forma cômica em seu primeiro encontro com Clark. Quando afirma “Somos 

o maior jornal do mundo inteiro. O nosso pessoal são servos dedicados à imprensa, que lidam 

com assuntos internacionais diariamente” (Anexo 1, p. 54) é interrompido primeiro por 

Jimmy Olsen e depois por Lois Lane, que naquele momento não apresentam a postura de 

“servos dedicados à imprensa”.  

 Mesmo assim, podemos analisar de forma positiva a figura do editor perante seus 

subordinados. O reconhecimento de Perry acontece na forma do respeito com o qual é tratado 

pelos jornalistas. Notamos que a sua credibilidade perante os repórteres é significativa e que 

suas opiniões e orientações sempre são levadas em conta. 

                                                           
7
 EPRAD é a organização que comanda o programa espacial. No contexto do episódio, poderia ser comparada à 

NASA.  
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4.4 ANÁLISE DA ROTINA DO JORNAL 

4.4.1 Critérios de noticiabilidade 

O Daily Planet, como referencia Perry White, é o “maior jornal do mundo” (Anexo 1, 

p. 54). Em uma das cenas do primeiro episódio, Jimmy Olsen aparece mostrado a redação ao 

recém contratado Clark Kent. Como nos veículos de comunicação reais, o jornal está 

subdividido em editorias. A estrutura hierárquica também é dividida como vemos 

normalmente em jornais reais. Uma diferença notada durante a análise foi a falta de referência 

a editores de seção. Apenas a figura do editor-chefe é mostrada. Também como já referimos 

anteriormente, acontecem reuniões de pauta, assim como em veículos tradicionais.  

O início do terceiro episódio (03 – Strange Visitor) mostra a cena de uma conversa 

entre Lois e Clark, dentro da redação, sobre uma matéria que o repórter está escrevendo (a 

respeito de crianças adotadas que procuram pelos pais biológicos). Para Lois, aquela é uma 

matéria previsível, sobre a qual ela mesma escreveu anos antes. Ao mostrar essa 

desconsideração com o tema, a jornalista ignora um dos critérios de noticiabilidade, a 

consonância que é a “capacidade de inserir uma ‘nova’ acção numa ‘velha’ definição” 

(CORREIA, 2011, p. 150). Como adverte Clark “Não há velhas histórias, Lois. Só novos 

ângulos” (Anexo 2, p. 83). A jornalista, no entanto, não se incomoda com tal afirmação e 

reitera sua preferência em escrever sobre o Super-Homem, este sim, uma “nova história”. 

Neste ponto, a repórter rege suas ações sob outro critério de noticiabilidade, o inesperado, já 

que “dentro do conjunto dos acontecimentos candidatos a notícia, o mais inesperado tem 

maior probabilidade de ser escolhido” (CORREIA, 2011, p.150).  

Nos três episódios analisados houve duas apurações que viraram capa do periódico, 

enquanto uma pauta “caiu” por falta de evidências concretas dos fatos. Nas duas capas 

percebemos a tendência do “bad news is good news”. A negatividade dos fatos está presente 

em ambas, pois, segundo Correia (2011, p.151), “as más notícias tendem a ter mais impacto 

perante a audiência. Quanto mais negativo for o acontecimento, mais provável a sua 

transformação em notícia”.  

 O critério da personificação também aparece em duas matérias, mesmo que as notícias 

não sejam mostradas prontas, veiculadas, como as referidas acima. As duas situações 

acontecem em matérias apuradas por Clark: a primeira é a história da atriz ligada à demolição 

do teatro e a segunda é sobre crianças adotadas a procura dos pais biológicos.  
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 O fator marcante no funcionamento do periódico é a presença forte do jornalismo de 

investigação. Estimulados pelo editor-chefe, os repórteres analisados constroem a sua 

trajetória na trama através, principalmente, da investigação de matérias de interesse público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho propusemos uma reflexão sobre a representação do jornalista na 

série Lois & Clark – As novas aventuras do Superman. Ainda na época em que esta 

monografia era apenas um projeto, pensamos que a partir desta premissa encontraríamos 

elementos que nos levassem ao encontro do jornalista-herói. No decorrer da análise, porém, 

percebemos este mito imaginado ser desfeito.  

 O que apreendemos dos recortes analisados, que fazem parte da primeira de quatro 

temporadas da série, é uma representação franca e direta da prática jornalística. Longe das 

nuances heroicas, o que vemos são profissionais que, se por um lado levam a prática 

jornalística a níveis perigosos, por outro são extremamente reais. Os três repórteres 

analisados, entre eles o próprio Super-Homem, nos remetem a profissionais engajados em 

pautas de interesse público, porém, absolutamente humanos nos seus desvios e fraquezas.  

 A intransigente e determinada Lois Lane é uma repórter que vive o auge da sua 

carreira. É respeitada pelos colegas e goza do reconhecimento da sociedade. Mas toda essa 

conjuntura, pelo que percebemos, foi alcançada à custa de renuncias no âmbito pessoal. A 

repórter, em alguns momentos, faz referência à sua solidão e, embora não admita de forma 

enfática, percebe-se que também sente falta de ter uma vida amorosa tão intensa quanto a sua 

vida profissional.  

 Os níveis perigosos citados acima fazem referência exatamente à Lois e as situações 

nas quais se coloca para apurar uma pauta. Este seria o lado que foge da realidade da 

profissão. A repórter da série não vê impedimentos em arrombar locais privados e se infiltrar 

entre bandidos para conseguir a matéria que deseja. Enquanto isso, no jornalismo real, 

sabemos que qualquer repórter pensa na sua segurança em primeiro lugar e tem mais cautela 

quanto a se colocar em situações de risco. Mas este é o lado heroico de Lois, a sua maneira de 

“lutar pela verdade e justiça”.  

Quando pensamos na figura do Super-Homem, vemos primeiro, logicamente, o herói. 

Sempre disposto a ajudar, abdicando da própria vida pessoal para fazer o bem ao próximo. 

Esta é a figura que habita o imaginário da grande maioria das pessoas quando levadas a 

imaginar o Super-Homem. 

 No momento em que lembramos que este herói é, antes, o alter-ego de Clark Kent, um 

dos principais repórteres do Daily Planet, somos levados a pensar a figura do jornalista ligada 

ao seu heroísmo. Mas Clark é, antes, um jornalista iniciante com as mesmas inseguranças e 
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dificuldades financeiras que qualquer outro profissional que entra no mercado de trabalho. Ele 

precisa conquistar seu espaço e, para isso, se mostra sempre disponível e disposto a trabalhar 

até a noite. Sem nada de heroico na sua rotina diária dentro do jornal, Clark é apenas mais um 

integrante da redação, com seus dilemas profissionais e pessoais, assim como um jornalista 

real.    

 O editor Perry White é como a figura de um pai na redação. Ao mesmo tempo em que 

é tratado com respeito e deferência pelos repórteres, também precisa lidar com algumas 

ingerências de Lois e a falta de experiência de Clark. E, nesse ponto, aparece o estilo paizão 

do editor, que sabe se mostrar enérgico e também compreensivo com seus repórteres. É a ele 

que os jornalistas recorrem quando precisam de orientações. E também fica muito claro o 

poder de decisão de Perry dentro do periódico. Nada é publicado sem antes passar pela sua 

avaliação.  

Embora não tenhamos tantos elementos para analisar Perry quanto temos para analisar 

Lois e Clark, o que captamos deste personagem é a sua índole ética, comprometida e 

identificada com o veículo que dirige. Um profissional experiente e disposto a dividir seus 

conhecimentos com os mais jovens.  

Como imaginamos inicialmente, a série nos forneceu muitos subsídios para 

desenvolver a análise. Ao longo dos estudos sobre rotinas jornalísticas, representações, ética e 

critérios de noticiabilidade, percebemos muitos elementos da teoria presentes na peça 

audiovisual. O ambiente da redação é bem retratado, com os conflitos entre colegas, as 

amizades, interações profissionais, discussões sobre pautas. Embora dificilmente vejamos 

uma comemoração dentro do ambiente da redação por uma matéria publicada, grande parte 

das situações mostradas na série são facilmente identificáveis em redações reais.  

Acreditamos que a questão principal a ser respondida pelo problema desta pesquisa foi 

sanada. Como é representado o jornalista na série? De forma direta, através de situações que 

exigem conhecimento das rotinas profissionais, reflexões sobre a sua conduta ética, contato 

constante com as fontes. Os três jornalistas representados se mostram, principalmente, 

profissionais éticos, comprometidos com a profissão, sempre em busca de pautas de interesse 

público.  

Esta pesquisa cumpriu ao que se propôs, mas sem colocar um ponto final na questão, 

já que a prática jornalística é um tema recorrente nos produtos audiovisuais. Assim como os 

jornalistas representados na série, no fundo, o profissional de imprensa da vida real também 

tem suas nuances heroicas. E, por isso, o jornalismo sempre se prestará, tanto nas telas quanto 

na vida, a salvar um pedaço do mundo a cada dia. 
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ANEXO 1 

Episódios decupados 
01 e 02 - Pilot
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Episódio 01 e 02 – Pilot 
 
01’02” 
Táxi pára em frente ao jornal Daily Planet. Um homem sai de dentro do táxi e se dirige para o 
interior do jornal.  
 
01’41” 
Cena dentre do jornal, porta do elevador se abre e o homem que chegou no taxo sai do 
elevador e desce as escadas em direção à redação do jornal. O homem dirige-se a uma das 
mesas da redação. Em seguida, chega Jimmy Olsen. Começa um diálogo: 
 
Jimmy Olsen (J.O) 
- Você chegou cedo. Gostei da barba. Mas o bigode não é como eu gosto. Quer que eu faça?  
 
2’26” 
J.O tira uma barba postiça o espectador descobre que o homem era na verdade Lois Lane. 
Segue o diálogo: 
 
Lois Lane (L.L) 
- Eu apanhei-o bem apanhado.  
 
J.O 
- Boa 
 
Fim da cena 
 
2’48” 
A cena inicia com uma voz vinda de uma televisão:  
 
Voz off 
- Um bando de ladrões de carros foi apanhado hoje de manhã  
 
Lois Lane aparece em uma sala com jornais pendurados como em um grande varal. No jornal, 
lê-se a manchete de capa: “Million dollar car theft ring exposed” (“quadrilha de ladrões de 
carros de luxo é descoberta”). Em meio aos jornais surge Lois Lane. Muitas pessoas presentes 
na sala a aplaudem. Segue diálogo:  
 
L.L 
- Ora, vamos pessoal, isso não foi nada, mesmo. 
 
J.O 
- Ainda não acredito que eles acreditaram que você era um homem. 
 
L.L (dirigindo-se a J.O) 
- Bem, o bigode ajudou. E obrigada por me ensinar a roubar um carro. 
 
 
J.O (erguendo um copo de café, como em um brinde) 
- A Lois Lane, que continuar a ir aonde nenhuma repórter jamais foi.  
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Aplausos de todos os presentes.  
Em meio aos aplausos, chega o editor-chefe do Daily Planet, Perry White. Ele fala: 
 
Perry White (P.W) 
- Desligue essa coisa. (referindo-se a televisão, que continuava ao fundo). Jimmy, não a 
encoraje. Ela já tem a cabeça do tamanho de um estádio nos dias normais.  
 
L.L (dirigindo-se a P.W) 
- É bom saber que sou apreciada por estas bandas. 
 
P.W (falando para L.L) 
- Bom, o que você esperava? Grinaldas atiradas aos seus pés? 
 
L.L 
- Não, mas gostaria de um aumento. 
 
P.W 
- Bem, eu gostaria de um veleiro de 50 metros forrado de madeira, mas os tempos estão 
difíceis (mostra os bolsos vazios). E vocês (olhando para as outras pessoas da sala), o que 
fazem aqui parados? Isto é um jornal. Não é a hora do chá do Palácio de Buckinghan.  
 
J.O (dirigindo-se a P.W) 
- Chefe, tenho uma teoria sobre os homicídios do centro comercial. Pensei que havia sangue 
nos burritos porque eles estavam comendo, certo? E os criminosos entraram... 
 
P.W 
- Você acabou de atualizar o obituário? Jimmy, nunca subestime a necessidade de um bom 
obituário. 
 
J.O (falando sozinho, pois P.W entrou em sua sala e fechou a porta) 
- Eu posso pensar em um bom agora.   
 
3’57” 
Lois Lane digita algo no computador. Jimmy chega e joga alguma coisa em cima da sua mesa. 
Segue diálogo: 
 
J.O 
- Parece que finalmente está em uma maré boa. Desta vez o assistente do Lex Luthor retornou 
a sua chamada. 
 
Lois lê o papel que Jimmy entrega a ela e faz uma cara de decepcionada. Segue diálogo: 
 
J.O 
- Desista, Luthor nunca dá entrevistas pessoais.  
 
L.L 
- Bem, ele também nunca conheceu Lois Lane.  
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Cena intermediária 
Clark Kent desce de um ônibus, com a inscrição “Metropolis”, carregando uma mala. Logo 
após, o ônibus perde o controle e, antes que atropele um grupo de senhoras, Clark para o 
veículo com uma mão. Uma senhora percebe a sua façanha e então ele sai correndo.  
 
5’19” 
Volta o ambiente de redação. Lois Lane ainda trabalha no computador.  
 
5’28” 
Elevador do Daily Planet se abre. Dele sai um homem, carregando um pacote, chamando por 
Lois Lane. O homem está agitado e começa a gritar o nome da repórter enquanto sacode o 
pacote. Seguem as falas: 
 
Homem 
- Lois Lane, vai explodir! 
 
Voz não identificada 
- ele tem uma bomba! 
 
Homem 
- Não é uma bomba, são as minhas credenciais.  
 
Segurança (dirigindo-se a Lois Lane) 
- Lamento, ele passou correndo pela recepção. 
 
Homem 
- Você não entende. Senhorita Lane, o Messenger vai explodir. Por favor, conte a minha 
história. 
 
Segurança (enquanto tenta tirar o homem da sala) 
- Já tivemos problemas com ele.  
 
L.L 
- Espere, pare. 
 
Homem (sendo levado pelo segurança) 
- Por favor, tem que acreditar em mim. Por favor, o programa espacial está condenado.  
 
O homem é levado embora pelos seguranças. Lois Lane fica com o pacote que ele carregava.  
 
6’17” 
Televisão ligada no noticiário, onde uma apresentadora transmite a seguinte notícia: 
 
Gloria Campos (Apresentadora) 
- O veículo de transporte Messenger pilotado pelo comandante Jack Letterman, que carrega o 
módulo de propulsão final da Estação Prometheus está marcado para decolar na sexta-feira, às 
9h00. Dr. Toni Baines relembra-nos que o tempo é crucial.  
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Dr. Antoinette Baines  
- A não ser que todos os módulos estejam colocados em poucas semanas, a Estação Espacial 
Prometheus perderá sua órbita e cairá na atmosfera terrestre. Esse tipo de ocorrência ditará o 
fim de qualquer projeto futuro e do programa espacial, como um todo.  
 
Gloria Campos 
- Uma série de atrasos e de lançamentos falhos já colocaram a EPRAD (programa espacial) 
contra a parede.  
 
6’56” 
Lois Lane, que estava assistindo a matéria, deixa cair no chão vários papéis. Quando ela se 
abaixa para pegá-los, Cat Grant, uma das repórteres do Daily Planet, chega. Segue diálogo: 
 
Cat Grant (C.G) 
- Bom dia, Lois. Vejo que está de quatro outra vez. 
 
L.L (levantando-se) 
- É muito cedo para você estar aqui, Cat. Pensei que  garotas como você só trabalhassem a 
noite.  
 
C.G 
- Como colunista social... 
 
L.L 
- Criadora de boatos baixos.  
 
C.G 
- ... tenho que manter uma vida social ativa. Você se lembra como é isso? Ou não? 
 
Cat vira as costas para Lois. Jimmy chega em seguida e para ao lado dela. Segue diálogo: 
 
L.L 
- Afinal, o que os homens veem nela? Não sabem que ela só quer colocar mais uma marca no 
cinto de ligas?  
 
J.O 
- Patética. Alguma vez você já viu esse cinto de ligas? 
 
7’43” 
Clark Kent está sentado na sala de Perry White. O editor chefe do jornal examina um papel 
em suas mãos. Segue diálogo: 
 
P.W 
- Então é o senhor... 
 
Clark Kent (C.K) 
- Kent, Clark Kent. 
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P.W 
- Sim, Kent. O professor Carlton ligou para me falar com você. Oh, há muito tempo não vejo 
ele. Vamos ver então. (lendo o currículo de Clark) “Editor, Smallville Press”, onde fica isso?  
 
C.K 
- Kansas. 
P.W 
- Kansas. Só um minuto, por favor. 
 
Perry atende o telefone que acabou de tocar.  
 
P.W 
- Sim. Diga-lhe para aguentar. Se Carlini não pode entregar a tempo, encontra alguém que 
possa. (Agora dirigindo-se a Clark) Acredita que tive que comprar um monitor de pressão 
arterial? 
 
C.K 
- Folhas de paava. 
 
P.W 
- Desculpe? 
 
C.K 
- A tribo Yonlgu, da Nova Guiné, come essas folhas para aliviar a tensão. Os coloca em um 
estado meditativo. Talvez devesse experimentar. 
 
P.W 
- Vejo que já viajou um pouco. 
 
C.K 
- Bem, esta é a minha primeira viagem a Metrópolis. Tenho amostras do meu trabalho. 
 
P.W 
- Ótimo, ótimo, vamos ver isso. (Pega um jornal entregue por Clark) “A Gazeta do Bornéu”, 
“Rituais de acasalamento do Leopardo”. Kent, tenho certeza que estas histórias são 
fascinantes, mas como pode ver, filho, isto é o Daily Planet. Somos o maior jornal do mundo 
inteiro. O nosso pessoal são servos dedicados à imprensa que lidam com assuntos 
internacionais diariamente. (Neste momento, Jimmy Olsen entra na sala). 
 
J.O 
- Chefe, reparei a buzina do seu carro. 
 
P.W 
- Agora não, Jimmy! 
 
J.O 
- O tom ainda está abaixo...  
P.W 
- Jimmy, agora não! (Jimmy sai da sala, Perry volta sua atenção para Clark) Bem, como 
estava lhe dizendo, não pode entrar aqui... (Neste momento, Lois Lane entra na sala). 
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L.L 
- Chefe, tenho uma história. Devíamos verificar esse homem. Sabe o maluco desta manhã? 
Ele era um engenheiro da EPRAD... 
 
P.W 
- Lois, não percebe que está me interrompendo? Lois Lane, Clark Kent. 
 
L.L 
- Prazer em conhecê-lo (dirigindo-se a Clark, sem dar muita importância). Seja como for, ele 
trabalhou no Messenger.  
 
P.W 
- Espere um minuto. O que aconteceu com aquela pauta que te dei sobre a demolição daquele 
velho teatro na Rua 42? 
 
L.L 
- Não estava com vontade. 
 
P.W 
- Não estava com vontade... (neste momento, Jimmy bate no vidro da sala para chamar Lois) 
... não pode entrar aqui e me dizer que...  
 
L.L 
- Tenho que ir, depois falo com você.  
 
P.W (dirigindo-se a Clark) 
- Digo a você, se aquela mulher não fosse a melhor repórter investigativa que eu já vi eu... 
Olhe, Kent, tenho certeza que é um homem inteligente, mas não pode entrar aqui com este 
currículo e esperar um emprego.  
 
C.K 
- Senhor White, me falta experiência, mas sou bom escritor e trabalhador... 
 
P.W 
- Não tenho nada para você, filho... 
 
C.K 
- Bem, obrigado, senhor. Agradeço por ter me recebido.  
 
Cenas intermediárias 
Nesta sequencia, Clark aparece em um quarto de hotel, muito simples. Ele fala ao telefone 
com seus pais, sobre o seu primeiro dia em Matrópolis e a entrevista no Daily Planet. Após a 
conversa, a cena mostra Clark andando pelo quarto, parecendo entediado e solitário. 
 
Na cena que segue, Lois Lane aparece chegando em casa, e conversa com a sua irmã Lucy, 
com quem mora. As duas falam sobre a vida amorosa da repórter e sobre o fato de há muito 
tempo Lois não ter nenhum encontro. Depois, já na cama, a jornalista aparece lendo e depois 
chorando ao assistir um filme romântico.  
 
16’05” 
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Cena de uma manifestação na rua. Os manifestantes estão em meio a máquinas e operários, 
entoando um grito de ordem: “Nós não precisamos de estacionamento, mantenham o teatro 
nesta rua”. Clark chega ao local e observa a cena. Uma idosa chama por “Bea”, como se a 
estivesse procurando. Clark localiza uma senhora dentro do teatro e entra antes que as 
máquinas comecem a demolição. Uma atriz está no palco, recitando um monólogo. Segue 
diálogo: 
 
Atriz 
- “Pelos dias da minha infância, quando minha alma era pura. Dormi aqui, neste berço, 
olhando para o pomar deste mesmo quarto. E em cada manhã acordava com grande alegria no 
coração. Meu pomar está exatamente como sempre foi, nada de diferente. Todo, 
completamente todo, vestido de branco. O meu lindo pomar”. 
Clark aplaude a atriz, que fala:  
 
Atriz:  
- Quem está aí? 
 
C.K 
- Só um fã. 
 
Atriz 
- Não vou sair daqui. Não até ter acabado.  
 
C.K 
- Tudo bem, importa-se que eu assista? Sempre adorei essa peça. 
 
Atriz 
- Conhece? 
 
C.K 
- “O Pomar de Cerejas”, Anton Chekov. 
 
Atriz 
- A melhor dele, não acha? 
 
C.K 
- Definitivamente.  
 
Atriz 
- Eles não compreendem. O teatro é mais que tijolos e argamassa. É drama, paixão, mistério, 
comédia e vida. Não me faça ir embora. Não estou preparada.  
 
C.K 
- Temos algum tempo.  
 
Atriz 
- Você compreende que só quero dizer adeus.  
 
Clark concorda com a atriz e ela volta a recitar o monólogo: “Todos vestidos de branco. O 
meu adorado pomar...”. 
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18’51” 
Clark agora está no seu quarto, e escreve no computador enquanto checa algumas anotações.   
 
Voz off de Clark: 
“Beatrice tinha 18 anos quando teve a sua estreia. Warren G. Harding era o presidente, o 
Soldado Desconhecido foi enterrado em Arlington e Babe Ruth foi vendido aos Yankees. Ela 
veio despedir-se do passado...”. Corta a cena para a sala de Perry White, onde o editor lê o 
texto de Clark. Segue o diálogo: 
 
P.W 
- “Ela veio despedir-se do passado e de uma vida e um local que, em breve, deixariam de 
existir, senão em uma memória agridoce”.  
 
J.O 
- Boa. 
 
L.L 
- Sim, para quem gosta desse tipo de coisa.  
 
P.W 
- Kent, há uma qualidade a qual eu dou mais valor do que à experiência, é a iniciativa. Clark 
Kent, bem vindo ao Daily Planet.  
 
Uma voz não identificada grita ao fundo: “Não, o vai e vem espacial está em chamas. Liguem 
a televisão!”.  
 
P.W 
- Vamos lá ver isso. 
 
J.O 
- Lois, venha ver. 
 
Um apresentador fala na televisão: 
 
- ... notícia de última hora. Temos uma repórter no local, que estamos tentando estabelecer 
contato com Carmen Alvarado. Consegue me ouvir? Ela está agora na rampa de lançamento.  
 
Carmen Alvarado 
- Acabaram de ver o que vimos aqui. Uma terrível tragédia está acontecendo neste momento. 
Parece haver... 
 
L.L 
- Sabia que havia algo na história do Plat8. 
 
P.W 

                                                           
8
 Platt é o homem que invadiu o Daily Planet na cena 5’28”.  
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- Lois, só porque a previsão de um louco se tornou verdadeira não significa que haja uma 
conspiração para sabotar todo o programa espacial.  
 
L.L 
- Com mais de cem colonos seguindo no próximo lançamento está disposto a correr este 
risco? 
 
Televisão mostra veículo espacial em chamas.  
 
20’27” 
Perry White e Lois Lane estão na sala do editor. Segue diálogo: 
 
L.L 
- Preciso de uma equipe de trabalho, não posso cobrir isso sozinha.  
 
P.W 
- Pode levar o Jimmy. 
 
L.L 
- Estamos falando do programa espacial.  
 
P.W 
- Tudo bem, leve Kent. 
 
L.L 
-Kent? 
 
P.W 
- Kent.  
 
L.L 
- E o Myerson.  
 
P.W 
- Ocupado. 
 
L.L 
- Burns? 
 
P.W 
- Budapeste. 
 
L.L 
- Esqueça o Kent. 
 
P.W 
- Ele é um bom homem. 
 
 
L.L 
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- Ele é de Smallville. Nem conseguiria inventar um nome assim.  
P.W 
- Kent ou ninguém.  
 
L.L 
- Está bem. Nunca diga que não sei trabalhar em equipe.  
 
Lois sai da sala do editor e vai para a redação, onde encontra Clark. Segue diálogo: 
 
L.L 
- Vamos lá. 
 
C.K 
- Posso perguntar aonde vamos? 
 
L.L 
- Entrevistar Samuel Platt. Ele está convencido de que o Messenger foi sabotado. Falo mais 
no caminho. Vamos esclarecer uma coisa, não me tornei repórter investigativa no Daily 
Planet para tomar conta de um camponês da vila esquecida. Mais uma coisa: não vai trabalhar 
comigo, vai trabalhar para mim. Eu decido, eu faço as perguntas. Você está ao nível do chão, 
eu estou no topo da árvore. É assim que eu gosto. Entendeu? 
 
C.K 
- Você gosta de ficar por cima, percebi.  
 
L.L 
- Não me provoque, Kent. Você está na terceira divisão.  
 
21’37” 
Um táxi pára em frente a uma construção antiga, com fitas de interdição. Do taxi saem Lois e 
Clark. Eles entram neste lugar, que parece um grande pavilhão abandonado, e batem em uma 
porta que tem uma placa com o aviso: “Este edifício não é seguro. NÃO ENTRE. Sob 
supervisão de Metropolis Building & Safety”.  
 
L.L 
- Dr. Platt? Dr. Platt, é a Lois Lane.  
 
Dr. Platt abre a porta, desconfiado, com um pé-de-cabra na mão. Ele deixa os repórteres 
entrar. Segue diálogo: 
 
Dr.  Samuel Platt (S.P) 
- E diziam que eu estava louco. Como não estaria, depois das drogas? Sabe, eles me drogaram 
depois de entregar o meu relatório à Dra. Baines.  
 
L.L 
- Como o Messenger pode ter sido sabotado? Para passar pela segurança é preciso... A não ser 
que as ordens tenham vindo de cima. Sob condições extremas de temperatura... 
 
 
S.P 
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- ... os isoladores de partículas corriam o risco de se desligarem. Para evitar isso, instalamos 
dispositivos de calor. Mas, quando fui a uma área do laboratório fora do meu limite, descobri 
que os dispositivos de calor tinham sido trocados. Por sistemas de refrigeração.  
 
C.K 
- Para congelar as partículas? 
 
S.P 
- Claro. Assim iriam se fundir. O Messenger iria explodir. Bem, está tudo no meu relatório.  
 
L.L 
- Que relatório? 
 
S.P 
- O relatório que dei à Dra. Baines.  
 
L.L 
- Tem uma cópia desse relatório? 
 
S.P 
- Que cientista seria eu se não tivesse registros?  (Neste momento, Dr. Platt começa a reunir 
pedaços de papéis espalhados por diferentes partes do cômodo. Lugares inusitados como o 
alto de uma estando, atrás de um quadro, em baixo de uma escultura, de dentro de sapatos). 
 
L.L 
- Talvez pudesse reunir o seu relatório em outro momento. Peço a alguém para vir buscar. 
(Lois pega uma foto em cima de uma escrivaninha, onde se vê Dr. Platt, uma mulher e uma 
criança.) 
 
S.P 
- Minha mulher. Planejávamos viver juntos na Prometheus.  
 
L.L 
- Onde está sua família agora? 
 
S.P 
- Foram embora. Me deixaram quando eu... Bem, é tudo pelo melhor.  
 
L.L 
- Dr. Platt, quem poderia querer sabotar a estação espacial Prometheus? 
 
S.P 
- Não sei. O laboratório de micro-gravidade da Prometheus poderia ser a chave para curar 
centenas de doenças na Terra. Num ambiente de gravidade zero podemos separar as proteínas 
que formam os vírus. Tantas crianças com doenças incapacitantes... A minha filha. Poderiam 
ser curados.  
 
L.L (dirigindo-se a Clark) 
- Acho que nós deveríamos fazer uma visita à Dra. Baines.  
24’02” 
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Pátio da EPRAD, onde se vê, ao fundo, uma estação espacial preparada para o lançamento. 
Uma van estaciona ao lado do prédio. Da van saem Lois e Clark. A cena seguinte já mostra os 
dois dentro do laboratório, conversando com Dra. Baines.  
 
Dra. Antoinette Baines (A.B) 
- Naturalmente, ainda estamos todos em estado de choque. Suponho que não seja necessário 
dizer a vocês o quanto a explosão foi uma catástrofe. O Capitão Latterman era um dos 
melhores. Três filhos. A sua mulher, Anna.  
 
L.L 
- Dra. Baines, o que estão fazendo para investigar as causas da explosão? 
 
A.B 
- Não saberemos nada até termos examinado os destroços queimados. Estamos no processo de 
leva-los para um hangar para inspeção.  
 
L.L 
- Podemos ir dar uma olhada? 
 
A.B 
- Lamento, a imprensa não é permitida.  
 
C.K 
- Sem exceções?  
 
A.B 
- Verei o que posso fazer.  
 
C.K 
- Ótimo ☺ 
 
L.L 
- O assunto Dr. Samuel Platt... 
 
A.B 
- Oh, tenho aqui a ficha dele. Foi um grande desperdício de talento. Parece que construir a 
estação espacial e o divórcio foi o fim. Começou a beber e se drogar. Foi de mal a pior. Nós o 
mantivemos o tempo que pudemos, mas, quando ele ateou fogo em um de seus laboratórios 
tivemos que despedi-lo.  
 
L.L 
- Dr. Platt disse que entregou um relatório a você. Algo sobre dispositivos de refrigeração 
instalados... 
 
A.B 
- Refrigeradores? Não, não me lembro de nenhum relatório. Posso ver os meus registros.  
 
L.L 
- Poderia? E poderia nos ligar? 
A.B 
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- Claro. Fico feliz em ajudar. Digam-me se houver mais alguma coisa que eu possa fazer.  
 
C.K 
- Obrigado.  
 
Lois e Clark aparecem andando em outro ponto do laboratório, aparentemente de saída. Segue 
diálogo: 
 
C.K 
- Ela me pareceu prestativa.  
 
L.L 
- Não confio nela. 
 
C.K 
- Muito atraente. Jovem, para uma mulher na sua posição.  
 
L.L 
- Típico. 
 
C.K 
- O quê? 
 
L.L 
- É uma típica resposta masculina.  
 
C.K 
- Lois, confie em mim, não sou um homem típico.  
 
L.L 
- Não? Só porque ela tem um bom visual... 
 
C.K 
- Tem um ótimo visual. 
 
L.L 
- ... acha logo que ela está falando a verdade.  
 
C.K 
- Você acha que ela não está? Todas as pessoas tem algo a esconder? Já não há mais pessoas 
honestas no mundo? Isso é muito cínico, Lois. 
 
L.L 
- É realista, Clark. Pelo menos não passo a vida me decepcionando.  
 
26’10” 
Redação do Daily Planet, Lois serve um café e Cat lê um jornal próximo a ela. Jimmy 
aparece, mostrando a redação a Clark. Segue diálogo: 
 
J.O 
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- Como o jornal, temos seções diferentes. Sociedade, esportes, entretenimento. Venha por 
aqui.  
 
C.G (falando com Lois)  
- Nossa, quem é o novo apertadinho? 
 
L.L 
- Por que não descobre por si mesma?  
 
Cat pára em frente à máquina de café, Clark se aproxima.  
 
C.K 
- Com licença, eu... 
 
C.G 
- Catherine Grant. “O canto da Cat”.  
 
C.K 
- Ah, sim, já li a sua coluna.  
 
C.G 
- Então, a minha reputação me precede. Entre outras coisas.Sabe, também sei como é ser novo 
na cidade. Solitário. Gostaria de te mostrar as vistas por aí.  
 
C.K 
- É muito simpático da sua parte, senhorita Grant.  
 
C.G 
- Cat. 
 
C.K 
- Cat. Talvez depois de eu estar bem instalado.  
 
C.G 
- Fica combinado.  
 
27’34” 
Lois aparece em sua mesa, na redação, falando ao telefone. 
 
L.L 
- Não, Mitchell, não estou zangada. Se você diz que está checando alguma coisa, eu acredito. 
Sim, isso poderia trazer complicações. Não, não me ligue. Eu ligo.  
Clark estava observando a conversa, de uma mesa próxima. Lois vai até ele. 
 
L.L 
- Suponho que você não tenha um smoking.  
 
C.K 
- Posso arranjar um. Por quê? 
L.L 
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- Bem, o cara com quem eu ia ao baile do Lex Luthor está doente. 
 
C.K 
- Sim? 
 
L.L 
- Bem, estava pensando se você gostaria de... Quer tomar o lugar dele ou não? 
 
C.K 
- Obrigado, de qualquer forma, Lois, mas tinha pensado em dormir cedo essa noite.  
 
L.L 
- Você está louco? É o evento social do século. Todos que são alguém vão estar lá e você quer 
ir dormir cedo? 
 
C.K 
- Então, isso é um encontro? 
 
L.L 
- Encontro? Não, isso não é um encontro, é trabalho. Vou conseguir uma entrevista pessoal 
com Lex Luthor, nem que eu me mate para isso.  
 
C.K 
- Está bem.  
 
L.L 
- Ótimo, te vejo lá. As nove. 
 
Cenas intermediárias 
Antes da festa, Clark voa até Smallville e janta com seus pais. Durante o jantar, Clark fala 
sobre Lois e, embora cite alguns defeitos da repórter, acrescenta que a acha brilhante. O 
jornalista também conversa com seu pai sobre a sua nova vida em Metropolis e afirma que 
sente “não se encaixar”. Ele afirma que vive um impasse e, embora queira usar seus poderes 
para fazer o bem, não sabe como fazer isso sem que todos saibam sua identidade.  
 
Cena da festa, que acontece na casa de Lex Luthor. Jimmy e Clark conversam. 
 
C.K 
- Conhece Lex Luthor pessoalmente? 
 
J.O 
- Ainda não, mas já li todas as suas cinco autobiografias não-autorizadas: Dos farrapos a 
riqueza, O lado errado da cidade, Bilionário por conta própria. Detem dezenas de empresas, 
emprega milhares de pessoas. Homem do ano todos os anos, tem o dedo em tudo o que passa, 
mas raramente aparece em público. Não dá entrevistas pessoais. Olhe, ali está ele.  
Neste momento aparece Lex, cumprimentando alguns convidados. Lois aparece e chama sua 
atenção.  
 
L.L 
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- Lex Luthor. Por que não retornou meus telefonemas? (Lex se aproxima) Lois Lane, Daily 
Planet.  
 
Lex Luthor (L.X) 
- Bem, garanto que não vou mais cometer este erro.  
 
Jimmy e Clark observam a conversa. 
 
J.O 
- Ela é algo, não é? 
 
C.K 
- Sim, ela é demais. 
 
Lex e Lois dançam enquanto conversam. 
 
L.L 
- Espero não ter sido muito atrevida. 
 
L.X 
- A ousadia é um traço que acho muito atraente nas mulheres, senhorita Lane.  
 
L.L 
- Bem, obrigada. De qualquer forma, Sr. Luthor, eu... 
 
L.X 
- Lex. 
 
L.L 
- Lex, eu sei que hesita em dar entrevistas... 
 
L.X 
- Compreende o que é ser um homem na minha posição. Não quero ser mal interpretado. E já 
tive uma ou duas experiências ruins com os meios de comunicação.  
 
L.L 
- Mas não comigo.  
 
L.X 
- Então porque não a fazemos esta noite?  
 
C.K 
- Se importam se eu me intrometer? 
 
L.L 
- Lex, este é Clark Kente, ele trabalha no Planet.  
L.X 
- Prazer. Até mais tarde. 
 
Clark então toma o lugar de Lex na dança. 
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L.L 
- Clark, seu idiota. Demorei um ano para chegar assim tão perto.  
 
C.K 
- O que? Perto assim? 
 
L.L 
- Pensei que danças caipiras fossem mais o seu estilo.  
 
C.K 
- Aprendi com uma princesa nigeriana que estudou dança na Inglaterra.  
 
L.L 
- Sério? Que fascinante. (Neste momento Lois deixa Clark sozinho no salão) 
 
C.K 
- Aonde vai? 
 
Lois entra no que parece ser o escritório de Lex. Clark vai atrás dela. 
 
C.K 
- Lois, o que está fazendo? 
 
L.L 
- Estou sendo uma repórter. Deveria tentar um dia desses.  
 
C.K 
- Lois, não pode entrar em um... (Lois sai por uma porta lateral) 
 
L.L 
- Apenas tente encontrar alguma coisa.  
 
Cena intermediária 
Neste momento, Lex entra no escritório, e encontra Clark observando sua coleção de armas e 
espadas antigas. Eles tem uma conversa sobre uma das espadas, que teria pertencido a 
Alexandre, o Grande. Lex fica impressionado com o conhecimento do repórter sobre a origem 
das peças.  
 
De volta a festa, Lex faz um discurso. 
 
L.X 
- Como sabem, tenho me dedicado a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de 
Metrópolis. Esta noite, gostaria de ir mais longe. Recebi a triste notícia de que o Congresso 
das Nações pretende cancelar a estação espacial Prometheus. Sem falar de lucros, os 
potenciais benefícios que um laboratório de gravidade zero pode trazer, com destaque para 
fármacos que acabariam com doenças incapacitantes na Terra, não devem ser tirados dos 
cidadãos do planeta. Por isso, decidi empenhar todo o meu apoio financeiro à construção de 
um laboratório espacial privado. Submeti a minha proposta ao Congresso das Nações e espero 
a sua decisão. Senhoras e senhores, apresento a vocês a Estação Espacial Luthor.  
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Neste momento aparece, no meio do salão, uma maquete em três dimensões, da estação 
espacial.  
 
Cenas intermediárias 
Lex aparece em uma sala da sua mansão, em frete à lareira. Uma cobra naja entra na sala e 
fica pronta para dar o bote no empresário. Porém, ele encara a cobra, que parece hipnotizada, 
e o animal se afasta.  
 
42’09” 
 
 Clark encontra Lois a caminho do Daily Planet. 
 
C.K 
- Bom dia, Lois. 
 
L.L 
- Talvez para você, eu estou acordada a horas. Voltei a EPRAD. Segui o caminhão que 
carregava os destroços do Messenger. Nos levaram até um hangar. Tentei entrar, mas a sua 
amiga, Dra. Baines, me colocou pra fora.  
Neste momento, acontece uma explosão dentro de um bueiro em obras. Um dos operários 
grita que há um homem lá embaixo. Clark se afasta da multidão que se forma e entra em outro 
bueiro para chegar até o homem e salvá-lo. Enquanto isso, Lois observa o acidente com o 
bloco de anotações em mãos. Clark ressurge ao seu lado, todo sujo. Enquanto é atendido pelos 
colegas, o homem aponta para Clark e afirma que foi ele quem o salvou.  
 
C.K 
- Ele está delirando... 
 
L.L 
- Claro que sim. Você está todo sujo. A partir de hoje faça como eu, sempre traga outra muda 
de roupas para o trabalho. 
 
Cena da redação do Daily Planet. 
  
J.O 
- Ei, C.K 
 
C.K 
- Olá. (Saindo do elevador) 
 
J.O 
- Segure o elevad... (a porta do elevador fecha) 
 
C.K 
- Para onde você vai? 
 
J.O 
- Lois me mandou ir buscar o relatório do Platt. Ele ligou para que ela o lesse. Também me 
ligou para levar uma cópia para os meus amigos da Star Labs para que eles o analisem. O que 
aconteceu com a sua roupa? 
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C.K 
- Nem me pergunte. Nos vemos depois.  
 
Cena intermediária 
Quando estava a caminho do interior da redação, Clark é interpelado por Car Grant que cobra 
dele o fato de já o ter convidado duas vezes para jantar e ele ainda não ter aceitado nenhuma 
vez.  
  
Na sequência, Clark vai até a sala onde Lois está trabalhando, na redação do jornal.  
 
C.K 
- Alguma coisa? 
 
L.L 
- Já liguei para um 50 ex-funcionários que trabalharam na EPRAD no mesmo período que 
Platt. Nenhum deles quer falar. Não sei, talvez não haja nada sobre o que falar.  
 
C.K 
- Então o que fazemos agora? 
 
L.L 
- Primeiro, juntamos as peças do relatório do Platt, se isso for possível. Depois tetamos achar 
uma forma de provar que a Dra. Baines tem outra cópia e, se houver alguma prova de Baines 
ter ignorado os refrigeradores que ele encontrou... Espero que não tenha planos para o jantar.  
 
C.K 
- Sou todo seu.  
 
45’13” 
Cena onde aparece Dra. Baines, falando ao telefone. Lex está ao fundo. Ela desliga o telefone 
e os dois começam uma conversa. 
 
A.B 
- Está feito, o Messenger está no hangar.  
 
L.X 
- Sabia que podia deixar tudo em suas mãos capazes. (Olhando para um homem parado a 
porta) O que ele faz aqui? 
 
A.B 
- Platt deve ser silenciado. E aqueles dois repórteres, Clark Kent e Lois Lane também se 
tornaram um problema. Lois Lane esteve aqui hoje de manhã. Seguiu o caminhão até o 
hangar.  
 
L.X 
- Faça o que quiser com Platt, mas deixe os repórteres comigo.  
 
Dra. Baines faz sinal para que o homem saia.  
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A.B 
- Diga-me, Lex, tem algum interesse especial naqueles repórteres? No Clark Kent, por 
exemplo? 
 
L.X 
- Clark Kent não é nada. É peixe pequeno. E Lois é uma jovem muito talentosa, posso 
arrumar alguma utilidade para ela. Infelizmente, pode não ser tão facilmente seduzida.   
  
Cena intermediária 
Na cena, Lex Luthor e Dra. Baines conversam no escritório de Lex. A cientista afirma que os 
repórteres do Daily Planet, Lois e Clark, podem representar um perigo ao plano deles de 
destruir o programa espacial. Enquanto eles conversam, um capanga guarda a porta.  
 
46’49” 
Redação do Daily Planet, onde Lois e Clark estão analisando uma pilha de papéis.  
 
L.L 
- Isso é impossível. Nada confere, não há datas. Nunca vamos concluir nada com isso.  
 
Lois continua analisando muitos pedaços de papel com anotações soltas. Enquanto isso, Clark 
busca comida chinesa na China. Os dois jantam e conversam.  
 
L.L 
- Não acredito que você sabe ler em chinês, Clark. Você é um cara muito estranho.  
C.K 
- Sou? 
 
L.L 
- Sim, mas eu já te entendi.  
 
C.K 
- Não demorou muito tempo. 
 
L.L 
- Bem, é o meu trabalho conseguir ver além do exterior. Agora vamos, precisamos encontrar 
Platt. Talvez ele nos ajude a decifrar isso.  
 
49’02” 
Os repórteres descem de um táxi em frente ao mesmo galpão da outra cena. Agora, Clark 
carrega uma caixa repleta de papéis. Eles entram no pavilhão. 
 
C.K 
- Lois, deixe-me dar uma olhada primeiro. 
 
L.L 
- Não seja tolo. Já vi de tudo. Guerra, crime,fome.  
 
Lois tenta acender a luz do cômodo onde Dr. Platt está sentado,em uma poltrona, de costas 
para a porta. Os repórteres se aproximam e então percebem que o cientista está morto, 
eletrocutado.  
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50’17” 
A cena ainda se passa no cômodo de Dr.Platt, porém a polícia já chegou e Lois argumenta 
com o detetive. 
 
L.L 
- Suicídio? Isso é ridículo. 
 
Detetive 
- Ele já tentou antes. Não há sinal de entrada forçada ou luta. Ninguém viu ninguém entrar... 
 
L.L 
- Mas estou prestes a provar que a teoria dele... de que algo em que ele estava trabalhando 
estava certo.  
 
Policial 
- Se o homem queria virar churrasco, deveria usar molho. 
 
C.K (para o policial) 
- O nome do homem era Samuel Platt. Era brilhante, um cientista, alguém que se preocupava 
com os outros. Dada as circunstâncias, não creio que esse tipo de humor seja apropriado.  
 
Policial 
- Lamento, amigo. 
 
L.L 
- Tudo bem? 
 
C.K 
- Nós deveríamos ter notado, deveríamos ter protegido ele.  
 
L.L 
- Como? 
 
C.K 
- Não sei, deveríamos ter feito algo. 
 
L.L 
- Olha, Clark, agora só podemos tentar provar que ele tinha razão. Temos muito trabalho pela 
frente. São 5h30 da manhã, por que não tenta dormir algumas horas e eu vou te buscar as 9, 
ok?  
 
Cena intermediária 
Clark está em seu quarto de hotel e conversa ao telefone com os pais. Ele conta sobre o 
salvamento que fez. Ao ser alertado pelo pai sobre o perigo de ser descoberto, ele cogita então 
que a mãe faça para ele algum tipo de disfarce, para que ele não seja reconhecido. Na 
sequência da cena, Lois aparece para irem juntos para o jornal.    
 
53’22” 
Lois está na redação, ao telefone com alguém, no viva-voz. 
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L.L 
- Handerson, se havia contusões na cabeça do Dr. Platt, ele podia... 
 
Handerson 
- Inconclusivo, ele poderia tê-las a uma semana. Lamento, mas o resultado da autópsia vai ser 
suicídio.  
 
L.L 
- Isso ainda não acabou. Eu ligo de volta. 
 
C.K  
- Lois. (Clark aponta com a cabeça para frente, como se estivesse apontando alguém) 
 
L.L 
- Quem são elas? 
 
C.K 
- Senhora Platt e a filha Amy.  
 
Amy (a menina está em uma cadeira de rodas e parece ter algum tipo de deficiência leve, que 
não é mencionada claramente pela mãe nas cenas seguintes)  
- Mãe, eu já deveria estar na casa da Susan.  
 
Sra. Platt 
- Tudo bem, minha querida. Fique com o meu casaco e me espere ao lado do elevador. 
(Depois de levar a menina até o elevador, ela se dirige a Lois) Acho que não lhe contei. Sabe, 
tudo aquilo porque trabalhávamos foi pela Amy. O laboratório espacial Prometheus era a 
única esperança e agora... 
 
L.L 
- Sra. Platt, quando a sra. e Amy deixaram  o seu marido... 
 
Sra. Platt 
- Não, nunca o deixamos. Ele nos obrigou a partir. Ele tinha certeza de que iriam atrás dele. 
Ele tinha medo de que eu e Amy pudéssemos nos machucar, por isso nos enviou para longe.  
 
L.L 
- Tem idéia de quem poderia ter... 
 
Sra. Platt 
- Tudo o que sei é que Samuel sabia que a Prometheus estava sendo sabotada e quee saber 
isso o matou. Por favor, me ajudem. Não deixem que a sua filha cresça acreditando que o seu 
pai cometeu suicídio.  
 
C.K 
- Vamos tentar. Prometemos.  
 
Sra. Platt 
- Obrigada.  
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54’46” 
Imagem de uma televisão, onde se lê “Lex Tel Comunication”.  
 
Locutora 
- Interrompemos nossa programação para trazer um boletim especial do Congresso das 
Nações.  
 
Imagem da porta voz do Congresso 
- Tenho o prazer de anunciar que decidimos unanimemente que a estação Prometheus 
continuará. Este corpo gostaria de revelar a nossa profunda gratidão ao Sr. Lex Luthor pela 
sua generosa oferta. Mas é nossa crença que a estação espacial deve avançar tal como estava 
planejada. Um projeto dedicado à cooperação global para o avanço das ciências. O 
lançamento dos colonos, programado para a próxima semana seguirá como planejado. Os 
foguetes também levarão um módulo auxiliar. Se algum problema sério acontecer, seremos 
forçados a cancelar a missão. Não antecipamos que isso aconteça, antecipamos o sucesso.        
 
55’46” 
 
J.O 
- Dei o relatório do Dr. Platt ao Star Labs. Eles recriaram o lançamento em um holograma, foi 
lindo. Seja como for, concluíram que a sua teoria estava certa. Foi deliberadamente sabotado e 
a explosão do transporte não foi nenhum acidente. Parabéns.  
 
L.L 
- Ele tinha razão. Platt tinha razão.  
 
C.K 
- Agora podemos escrever a história. 
 
L.L 
- Eu posso escrever.  
 
C.K 
- Com a minha ajuda. 
 
L.L 
- Com a sua ajuda. Se convencermos as pessoas de que foi sabotagem... 
 
C.K 
- Podemos impedi-los. 
 
L.L 
- Ótimo. 
 
C.K 
- Por que não vamos jantar? 
 
L.L 
- Não sei. 
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C.K 
- Deveríamos comemorar.  
 
L.L 
- Está bem. Jantar. Espera, o que eu estou dizendo. Eu já tenho planos pra essa noite. 
 
C.K 
- Luthor? 
 
L.L 
- Sim. 
 
C.K 
- Me diga, até onde você está disposta a ir por esta entrevista? 
 
L.L 
- Não que seja da sua conta, mas como já disse, isso é trabalho.  
 
C.K 
- Qual é o seu problema. Você anda com a pulga atrás da orelha desde que nos conhecemos. 
Guarda rancor pelo fato de ... 
 
L.L 
- Perry me forçou a trabalhar com um inexperiente... 
 
C.K 
- Esnobe. Você é uma esnobe, Lois.  
 
L.L 
- Isso vindo do Sr. Foca, é muito... Eu vivo por três regras: nunca me envolvo nas minhas 
histórias, nunca deixo que ninguém chegue primeiro e não durmo com colegas. Isso é 
trabalho.  
 
57’13” 
Lois e Lex aparecem jantando juntos, a luz de velas.  
 
L.L 
- A sua mãe e o seu pai morreram quando você tinha 14 anos, não é verdade?     
 
L.X 
- Por que não pede ao meu escritório que lhe envie uma biografia? 
 
L.L 
- Porque não quero a linha normal. Quero conhecer o verdadeiro Lex Luthor. O que o faz 
seguir em frente. Aquilo que procura. Aquilo que deseja. 
 
L.X 
- Prazer. A busca do prazer. Isso a surpreende? 
 
L.L 
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- Pensei que diria poder.  
 
L.X 
- Poder é um meio, não um fim.  
 
L.L 
- Tomou conta da sua primeira grande empresa aos 21 anos. Houve rumores de que a venda 
foi coagida. É verdade que o conselho de direção estava...? 
 
L.X 
- A comida não lhe agradou? 
 
L.L 
- Estava deliciosa. É que quando trabalho eu não... 
 
L.X 
- Só trabalho, sem compensação. É o seu lema, Lois Lane? 
 
L.L 
- Penso que não devemos... 
 
L.X 
- Por que não apreciar a noite, apreciar a companhia, deixar cair o seu cabelo, desapertar a 
gravata?  
 
L.L 
- Não uso gravata.  
 
L.X 
- Mas está tão tensa. Por que não baixa suas defesas? 
 
L.L 
- Acho que ficou com a idéia errada deste jantar, Lex.  
 
L.X 
- Espero que não pense que está aqui só porque é uma mulher jovem e bonita. Não seria bom 
pra nenhum de nós. Olhe, quer uma entrevista, certo? O furo. Compreendo isso. Quid pro 
quo. Eu lhe digo o que quero. O meu talento na vida não é fazer dinheiro, não é manobrar 
empresas. É a avaliação de caráter. Em sinto coisas em você. Possibilidades, potenciais. Tem 
a inteligência, o espírito e a visão para transcender o mundano. E para que não haja mal 
entendidos, você é linda.  
 
L.L 
- Lex, tenho uma história para escrever esta noite. Preciso ir.  
 
L.X 
- Sem sobremesa?  
 
L.L 
- Não, nunca como sobremesa. 
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L.X 
- Sério? Não sabe o que está perdendo.  
 
Cena intermediária 
Nesta cena, Lex leva Lois para casa e, ao se despedir dela, dá um beijo em sua boca. Lois 
parece, por um momento, paralisada. Quando ela entra em seu apartamento, sua irmã a espera 
e pergunta como foi a entrevista. Lois parece frustrada com o que aconteceu e afirma que 
estava tudo arruinado, em termos de entrevista, porém ela achava que ele a tinha convidado 
para sair de novo. Enquanto tudo isso acontecia, Clark a observava do lado de fora da sua 
janela.  
 
1:01’30” 
Sala do editor chefe.  
 
P.W 
- Muito bem, deixe-me ver se entendi. Quer que eu publique uma história que diz que o 
projeto Prometheus está sendo sabotado. O transporte espacial Messenger explodiu, assim 
como o transporte que carrega o módulo de habitação para a estação espacial Prometheus, 
marcado para ser lançado em três dias, também poderá explodir. E toda esta informação foi 
conseguida entrevistando Samuel Platt. Um homem que foi banido da comunidade científica, 
que passou por tratamento psiquiátrico e cometeu suicídio, embora possa (faz sinal de aspas 
com os dedos, de forma irônica) “ter sido assassinado”. Bom, qual é a soma de tudo isso?  
 
L.L 
- Chefe... 
 
P.W 
- Fatos concretos (grita). Fatos concretos é o nome desse jogo. Agora saiam e me arrumem 
alguns fatos concretos.  
 
Lois, Clark e Jimmy saem da sala.  
 
L.L 
- O que precisamos é de provas físicas.  
 
C.K 
- Vou ligar para Dra. Baines, marcar um exame independente... 
 
L.L 
- Clark, Baines não vai te deixar fazer isso. Ela pode estar envolvida. Além do mais, não 
temos tempo para jogar de acordo com as regras. O transporte dos colonos segue em dois 
dias.  
 
C.K 
- Vou ligar, talvez outra pessoa autorize.  
 
L.L 
- Então faça isso.  
 
Neste momento, Lois e Clark partem cada um para um lado. 
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J.O 
- Onde você está indo? (dirigindo-se a Lois) 
 
L.L 
- A lugar nenhum.  
 
J.O 
- Vou junto.  
 
1’02”50 
 
Lois e Jimmy chegam a um grande pavilhão, onde pessoas estão trabalhando em grandes 
estruturas de metal. 
 
J.O 
- Acho que não preciso dizer isso, Lois, mas pode ser perigoso.  
 
L.L 
- Tudo bem, volte a escrever obituários. Eu mesma vou agarrar o furo do século.  
 
J.O 
- Como entraremos lá?  
 
L.L 
- Não precisamos.  
 
J.O 
- O quê? 
 
L.L 
- Vi os destroços do Messenger serem carregados para o caminhão. Todo o lado esquerdo 
estava amassado. Aquele não está. Estão trabalhando em um material falso.  
 
Voz vinda de um alto-falante 
- Dr. Langley, entre em contato com o portão principal.  
 
Lois e Jimmy caminham por outro caminho do hangar, pelos fundos, e arrombam uma porta.  
 
L.L 
- Incrível, onde aprendeu a fazer isso? 
 
J.O 
- Reformatório. Se aprendem muitas coisas.  
 
Os dois entram pela porta traseira.  
 
1’04”14 
Dra. Baines, dentro do hangar, fala ao telefone. 
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A.B 
- A sua amiga Lois Lane está aqui. Acho que já está na hora de ela ser eliminada.  
 
Lex aparece falando ao telefone, entrando em sua mansão. 
 
L.X 
- Matar a estrela do Daily Planet? Estou surpreso com a sua sugestão.    
 
A.B 
- Ela suspeita de mim, Lex. Você disse que eu nunca seria implicada.  
 
L.X 
- Ela não tem provas. Provas distinguem criminosos de homens de negócios bem sucedidos, 
ou mulheres. Eu disse que cuidaria dela.  
 
A.B 
- Fiz isso por você, Lex.  
 
L.X 
- E tem sido muito bem paga. De fato, a sua instalação final está a sua espera no helicóptero. 
Faça como planejado. Prometo, não haverá pontas soltas.  
 
Dra. Baines desliga o telefone e pega uma arma.  
 
1’05”02 
Lois e Jimmy caminham pelo hangar. 
 
J.O 
- Lois, o que espera encontrar aqui? Sabe qual o aspecto de um isolador de partículas? 
 
Neste momento os dois encontram um grande pedaço do que deve ser os destroços do 
Messenger. 
 
L.L 
- Tire fotos dos destroços. Vamos analisa-las mais tarde. Temos que entrar no gabinete da 
Dra. Baines. Tenho certeza de que ela mentiu sobre o relatório. Nunca confiei naquela 
mulher, desde o momento em que a vi. A forma como olhou para Clark, nada profissional.  
 
Neste momento, Jimmy é atacado pelo mesmo homem que acompanhava Dra. Baines na 
primeira cena com Lex Luthor. Lois não vê, pois o colega estava afastado dela. A repórter 
chama Jimmy, que não responde. Ela começa a procura-lo. O mesmo homem tenta atacar 
Lois, mas ela luta com ele e o deixa no chão. Dra. Baines aparece com a arma apontada para a 
repórter.  
 
A.B 
- Impressionante, Lois. Hoje em dia uma mulher tem que saber autodefesa.  
 
Então o homem levanta e os dois levam Lois.  
 
1’06”32 
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Redação do Daily Planet. Perry White entra na grande sala, onde há um grupo de jornalistas. 
 
P.W 
- Pronto, desculpem a hora tardia, pessoal. Parece que o dia não tem horas suficientes. Onde 
estão Lois e Jimmy? Clark?  
 
C.K 
- Achei que eles estivessem aqui.  
 
P.W 
- Tudo bem, vamos começar sem eles. Muito bem, a matéria sobre mudança de sexo na 
família real. Tenho sentimentos contraditórios quanto a isso... (nesse momento Clark se 
levanta) Kent, a reunião não acabou.  
 
C.K 
- Não parece coisa da Lois e do Jimmy perderem uma reunião de pauta. Pensei em fazer uns 
telefonemas, se não se importar.  
 
P.W 
- Que maneira de dirigir esta casa. Bem, onde eu estava? Sim. Muito bem... 
 
Enquanto isso, Clark vai procurar Lois e Jimmy no hangar. Quando chega a porta dos fundos, 
a mesma que os repórteres arrombaram, ele começa a ouvir a voz de Lois. 
 
L.L 
- Nunca vão se safar dessa. Todos no Daily Planet sabem onde estamos.  
 
Em uma longa cena, Clark entra no hangar e também é preso por Dra. Baines e pelo seu 
comparsa. A cientista planeja explodir o local para que os três repórteres morram. Porém, 
Clark consegue salvar Lois e Jimmy. Ao tentar fugir no helicóptero que a estava esperando, 
Dra. Baines morre, pois a aeronave explode. Da sua mansão, Lex assiste as cenas da explosão.  
 
1’14”19 
Cena interna no Daily Planet. Lois segura a edição do jornal que estampe a manchete: 
“Messenger sabotado. Sabotadora morre em explosão”. Todos estão em festa na redação, 
comemorando a matéria. 
 
Algumas repórteres perguntam a Jimmy 
- Você teve medo? 
 
J.O 
- Não, não senhoras, medo nenhum. Estava mais preocupado com o assunto principal. A não 
ser que saíssemos dali vivos, o lançamento dos colonos explodiria.  
 
P.W (falando a todos) 
- Falei com o controle da EPRAD. Eles passaram um pente fino no veículo de lançamento dos 
colonos. Encontraram o mesmo problema de refrigeração e o repararam. O lançamento está 
marcado para amanhã de manhã. (agora, dirigindo-se a Lois) Você não pode ir, Lois. Não são 
permitidos repórteres.  
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L.L 
- Imagine se o Daily Planet conseguir uma cota especial exclusiva para estar no transporte dos 
colonos.  
 
P.W 
- Não, Lois.  
 
L.L 
- Tudo bem. Uma outra vez, talvez.  
 
P.W 
- Clark, vai ficar feliz em saber que a viúva de Platt e a sua filha estão de volta a bordo.  
 
C.K 
- Muito obrigado.  
 
L.L 
- Clark, só queria te agradecer por nos tirar para fora de lá.  
 
C.K 
- Ainda bem que deu tudo certo.  
 
Cena intermediária 
Em uma longa cena, Lois consegue entrar de penetra entre os viajantes da estação espacial. 
Ela encontra uma bomba no interior da nave e consegue retardar o lançamento. Clark, já com 
a roupa de Superman, impede a explosão da estação espacial.  
 
1’25”36 
Na redação do Daily Planet, Perry conversa com Jimmy. 
 
P.W 
- Ainda não acredito. Um homem que voa. 
 
J.O 
- Está na televisão.  
 
P.W 
- Jimmy, não acredite em tudo que vê na televisão. Digo uma coisa, quem conseguiu fazer 
toda essa encenação... (Nesse momento, Superman entra voando pela janela do jornal, 
trazendo Lois no colo e a larga no meio da redação, causando agitação) 
 
C.G 
- Eu vejo, mas não acredito.  
 
Pessoa não identificada 
- O que? Um homem que voa? 
 
C.G 
- Não, Lois Lane. Finalmente, completamente arrebatada. Pena ele ser um alienígena.  
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L.L (para Superman) 
- Considerando o fato de que eu o vi primeiro, você me deve uma exclusiva.  
 
Superman (S.M) 
- Isso é uma regra? 
 
L.L 
- Bem, não, mas eu gostaria muito. (Neste momento, Superman sai voando pela sala em 
direção a janela) Espera, como eu o encontro? 
 
S.M 
- Vou estar por aí.  
 
C.G 
- Descobriu o que significa o S? 
 
L.L 
- Super... Super-Homem!  
 
P.W (para todos) 
- Vamos voltar ao trabalho. Temos um jornal para dirigir.  
 
Cena intermediária 
Na cena, o Super-Homem vai até a mansão de Lex Luthor e na conversa, afirma que sabe do 
seu plano para sabotar o projeto espacial e que, a partir daquele momento, faria de tudo para 
desmascará-lo.    
 
1’29”24 
Redação do Daily Planet. 
 
C.K 
- Bom dia, Lois. 
 
L.L 
- Clark, por onde tem andado? 
 
C.K 
- Por aí. 
 
L.L 
- Bem, não que seja excitante como as suas histórias de Smallville,  mas o Super-Homem 
esteve nesta sala e quase já consegui uma exclusiva.  
 
C.K 
- Bom, parabéns. 
 
L.L 
- Clark, deveria tê-lo visto. De perto, é a figura de homem mais magnífica que alguma vez... 
 
C.K 
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- Parece que ele causou uma boa impressão... 
 
L.L 
- Causou. Por quê? Está com ciúmes? 
 
C.K 
- Do Super-Homem. Deveria ter? 
 
L.L 
- Por favor.  
 
C.K 
- Onde é que vamos? 
 
L.L 
- Tiroteio terrorista na 6º avenida.  E, Kent, eu faço as perguntas.  
 
Fim 
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ANEXO 2 

Episódio decupado 
03 – Strange visitor
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Episódio 03 – Strange Visitor 
 
Clark, na sua mesa na redação do Daily Planet, trabalha no computador. Lois chega atrás 
dele. Antes que ela faça a pergunta, ele responde. 
 
C.K 
- Crianças adotadas à procura dos pais biológicos, se você quer saber. 
 
L.L 
- Busca por raízes. Montanha russa emocional. Expectativas pouco realistas. Reconciliações 
chorosas.  
 
C.K 
- Estudo rápido. 
 
L.L 
- Nem é por isso. Fiz isso há três anos atrás.  
 
C.K 
- Não há velhas histórias, Lois. Só novos ângulos. (a última frase os dois falam ao mesmo 
tempo). 
 
L.L 
- Se os seus pais biológicos não quiseram criar você, por que deveria se preocupar? 
 
C.K 
- Porque eles devem ter tido um motivo. E o fato de não saber é o que acaba com você.  
 
L.L 
- Ótimo. Fique com as histórias lamuriosas e eu fico com o Super-Homem.  
 
Cena intermadiária 
Nesta cena, Jimmy Olsen pede conselhos a Lois, pois quer convidar a irmã da repórter para 
sair e tem receio que ela não aceite.  
 
00’01”41 
Ainda na redação do jornal, o elevador abre e dele sai uma equipe de agentes federais. O 
chefe deles anuncia: 
 
- Tenho um mandato de um tribunal federal. Afastem-se das suas mesas.  
 
P.W 
- Ninguém entra na minha redação dessa maneira.  
 
Chefe dos agentes 
- Queixe-se a Washington.  
 
P.W (lendo o papel que o chefe lhe entregou) 
- “Ordens para apresentar provas. Forçar testemunho. Lois Lane. Clark Kent.” 
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Neste momento, um grupo de agentes tenta prender, bruscamente, Lois e Clark. 
 
L.L 
- Esperem um momento. 
 
Chefe dos agentes 
- Fiquem calmos, é apenas uma jornalista.  
 
L.L 
- Jornalista? Como em “protegida pela constituição”? 
   
Chefe dos agentes 
- A constituição é um documento impressionante. Permite aos tribunais emitir mandatos, 
como este. Que diz “consigo o que eu quero”.  
 
C.K 
- Que é exatamente o quê? 
 
Chefe dos agentes 
- Sr. Kent, eu presumo. Quero o Super-Homem. E só vou embora quando me disserem onde 
posso encontra-lo.  
 
Cena intermediária 
Lois e Clark esperam em uma sala enquanto Perry White conversa com os agentes. Quando o 
editor entra, comunica aos repórteres que eles terão de responder a perguntas ligados a um 
detector de mentiras ou, se não aceitarem, terão que entregar seus computadores e todas suas 
anotações para os agentes.  
 
0’05”13 
Lois e Clark são entrevistados, ligados a um detector de mentiras, sobre o paradeiro do Super-
Homem. A entrevista acaba de forma abrupta, com um dos agentes anunciando que houve 
uma violação de perímetro. De volta ao ambiente da redação, Perry conversa com os dois 
repórteres. 
 
P.W 
- Lane, você e Kent, escrevam suas anotações e as deem à Valdez. Ela vai escrever esta 
história.  
 
L.L 
- As nossas anotações? Essa história é minha. 
C.K 
- Nossa. 
 
P.W 
- Neste momento, vocês são a história. Se aqueles brutamontes voltarem com uma intimação, 
quero você fora daqui depressa. Vamos voltar ao trabalho.  
 
C.K 
- Então, acho que posso trabalhar em casa? 
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P.W 
- Em casa? Qualquer lugar, menos a sua casa. Não vá para onde possam intimar você. Usem 
os bips. Manteremos contato. 
 
Cena intermediária 
Neste momento, Cat Grant convida Clark para jantar em sua casam já que ele precisa se 
esconder. Enquanto isso, Lois vai até seu apartamento pegar algumas coisas. Logo Perry liga 
para a repórter para que ela volte a redação e, simultaneamente, Clark também é chamado de 
volta.   
 
00’12”57 
De volta a redação, a noite, Lois e Clark são informados de que o mandato trazido pelo Chefe 
dos agentes era falso.  
 
P.W 
- Os nossos advogados contataram o Departamento de Justiça, FBI, Departamento de Estado, 
a CIA. Até ligaram para o departamento de entorpecentes. Nada.  
 
L.L 
- Ninguém em Washington sabe quem eles são.  
 
C.K 
- Então, quem eles são.  
 
L.L 
- Só sabemos que acham que o trabalho deles é encontrar o Super-Homem.  
 
P.W 
- O que faz com que o trabalho de vocês seja encontra-los primeiro.  
 
00’13”39 
Lois e Clark, já no dia seguinte, produzem uma matéria sobre o caso. 
 
C.K 
- Deveria dizer: “Um porta-voz do FBI”.  
 
L.L 
- O quê? 
 
C.K 
- No segundo parágrafo você escreveu: “O FBI diz que não há operações relacionadas ao 
Super-Homem.” O FBI não é uma pessoa, não pode falar.  
 
L.L 
- Clark, é por isso que temos editores.  
 
Conversas intermediárias entre Cat, Jimmy e Clark 
 
L.L 
- Desculpem interromper, mas temos novidades sobre a história. 
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00’15”24 
Um homem fala ao telefone: “Eu lhe digo porque estou em Metrópolis. O diretor me mandou 
vir até aqui para resolver a trapalhada que você provocou ao invadir o Daily Planet. Não, 
sou eu que mando no Bureau 39 e não você. Aguarde.” O homem atende a outra ligação 
paralela: “Sim?. Mande-os entrar.” E então encerra a primeira ligação: “Não, fique onde está. 
Irei assim que encerrar essa história com os jornalistas. Você me ouviu, Trask? Trask?”. 
Neste momento, Lois e Clark entram na sala. 
 
L.L 
- Sr. Thompson, Lois Lane.  
 
George Thompson (G.T) 
- Por favor. (e mostra uma cadeira onde Lois se senta) 
 
C.K (sentando ao lado de Lois) 
- Então o sr. Veio de Washington.  
 
G.T 
- Comboio expresso. Não gosto muito de voar, e você? (Clark sinaliza que “não” com a 
cabeça) 
 
L.L (colocando um gravador sobre a mesa) 
- Para quem trabalha? 
 
G.T 
- Sou uma espécie de “faz tudo” do governo. Vou aonde há problemas. Agora, o meu trabalho 
é esclarecer o incidente no Planet.  
 
L.L 
- Este também é o nosso trabalho. O que pode nos dizer?  
 
G.T 
- Pouco. O processo de investigação é recolher todos os testemunhos oculares.   
 
L.L 
- A SUA investigação? E a NOSSA investigação? 
 
G.T 
- Esse é o outro motivo da minha vinda. Não fechamos os olhos quando alguém tenta se fazer 
passar por agente governamental. Podem nos dar uma descrição física dos envolvidos? 
 
L.L 
- Deixe-me esclarecer uma coisa. Veio para NOS entrevistar?  
 
G.T 
- Sim. E para aconselhá-los a não se meterem neste assunto. A pessoa que fez isso é perigosa.  
 
L.L 
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- Sr. Thompson, deixe-me lhe explicar uma coisa. Não precisamos da sua proteção. Viemos 
porque pensamos que poderia nos ajudar a encontrar o responsável.  
 
G.T 
- Lamento. 
 
L.L 
- Tem alguma pista? Alguma ideia? 
 
G.T 
- Deixe-me lhe fazer uma pergunta, srta. Lane. Pelo que sabe, o Super-Homem tem inimigos? 
(Neste momento, Clark usa sua visão de raio-x para ver o que há dentro de uma pasta 
colocada sobre a mesa. Um dos documentos tem na capa a seguinte inscrição: “Smallville, 
Kansas – 1966”) 
 
Lois, sem responder, desliga o gravador e o guarda na bolsa. 
 
L.L 
- Vamos, Clark.  
 
C.K 
- Embora? 
 
L.L 
- É óbvio que o sr. Thompson não sabe de nada.  
 
Na saída do local onde a conversa aconteceu, Lois e Clark se separam. Lois vai até um 
orelhão e liga para a redação do Daily Planet. 
 
L.L 
- Jimmy, aqui é Lois. Quero que investigue um tal de George Thompson.  
 
Neste momento, Sr. Thompson sai do local e se dirige a um carro. Lois faz sinal para um táxi, 
que para, e segue o homem. O carro para em frente a um grande pavilhão, com uma placa que 
diz “Móveis de escritórios usados”. Thompson entra no local com um cartão de identificação, 
que abre uma porta automática.  
 
00’18”51 
No interior do pavilhão, Thompson conversa com o Chefe dos agentes (Trask).  
 
Trask 
- A minha missão é identificar ameaças extraterrestres à segurança do país.  
 
G.T 
- O Super-Homem? 
 
Trask 
- A guarda avançada. Se não oferecermos resistência, enviarão mais. Após tantos anos de 
espera, eles chegaram.  
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G.T 
- Então qual é o plano? Vão apanhar o Super-Homem e disseca-lo? 
 
Trask 
- Não quero estuda-lo. Quero mata-lo, antes que ele nos mate.  
 
G.T 
- Trask, a sua imprudência está pondo em risco a integridade de todo o Bureau 39.  
 
Trask 
- Você não sabe nada sobre o Bureau 39. Fica à voltas com os burocratas em Washington. São 
muito estúpidos para saberem que estão em guerra.  
 
G.T 
- Isso é apenas a sua paranoia.  
 
Trask 
- Abra os olhos, eles virão atrás de nós. Morrerão algumas pessoas na luta, claro. Mas, ou 
definimos nossa posição ou capitulamos. Eu nunca me renderei. (Neste momento, Thompson 
tira um papel do bolso) 
 
G.T 
- Isto lhe ordena que entregue o comando e o controle dos seus ativos militares à autoridade 
civil. Eu. 
 
Trask 
- Não pode me tirar da ativa.  
 
G.T 
- Posso e farei. Tenho autoridade para isso. (Após ouvir isso, Trask golpeia Thompson). 
 
Trask 
- Você não tem autoridade.  
 
G.T 
- Não consigo ver...  
 
Cena intermediária 
Nesta cena, Clark esta na casa dos pais, jantando. Ele parece preocupado e a mãe o questiona 
o porquê. Clark então pede que os pais contem tudo o que sabem sobre seu passado e sua 
possível origem.   
 
00’24”36 
No arquivo do Daily Planet, Clark procura por jornais antigos em um visualizador digital. Ele 
para em uma manchete que diz: “Aparição de óvni causa espanto”. Na foto, ele reconhece um 
rosto, que parece ser o de Trask, mais jovem. Lois chega e começa um diálogo. 
 
L.L 
- Sente-se melhor? 
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C.K 
- O quê? Ah, sim, claro. Como foi ontem? 
 
L.L 
- Segui Thompson até um armazém. Muito esquisito. Mas ele trabalha para o governo. O que 
você descobriu? 
 
C.K 
- Nada.  
 
L.L (Lois presta atenção a tela e comenta sobre a matéria) 
- Projeto Livro Azul? Clark, a força aérea esqueceu os óvnis em 1969. Essas são notícias 
velhas, muito velhas.  
 
C.K 
- Sim, tem razão. Foi só um palpite, não deu em nada.  
 
L.L 
- Apenas um palpite. O aviador do meio. É o homem que invadiu o jornal. Não é? 
 
C.K 
- Não sei, talvez. A minha visão não é muito boa.  
 
L.L 
- A minha visão é perfeita. Nem o Super-Homem enxerga como eu. Jason Trask, é o nosso 
homem. Quase te escapou, novato.  
 
00’25”49 
Os dois repórteres levam alguns rascunhos para o editor. 
 
P.W 
- Sabemos que Trask esteve na força aérea.  
 
C.K 
- Não há registro de serviço militar. Desapareceu completamente em 1969.  
 
P.W 
- Continuem procurando.  
 
L.L 
- Eu sei onde procurar. Outro homem na foto. É o General Burton Newcomb. Está reformado, 
vive em Metrópolis.  
 
P.W 
- O que estão esperando. Vão lá.  
 
Cena intermediária 
Perry White chama Clark até sua sala para conversarem. O editor, então, começa a dar 
conselhos sobre mulheres para Clark. Perry, como todos na redação, pensam que Clark e Cat 
tem um caso, o que o repórter tenta desmentir sem sucesso.  
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Ainda na redação do jornal, Lois interrompe uma conversa entre Clark e Perry.  
 
L.L 
- É o Thompson.  
 
P.W 
- O homem que você perdeu enquanto o seguia? 
 
L.L 
- Encontraram-no. Porto de Metrópolis. Está na morto.   
 
00’28”15 
Lois e Clark estão em um escritório, entrevistando General Burton Newcomb. 
C.K 
- Ontem, um homem chamado Geoge Thompson chegou a Metrópolis. Hoje, está morto.  
 
Burton Newcomb (B.N) 
- É incrível. Mas o que isso tem a ver comigo? 
 
L.L 
- Ele estava investigando um velho amigo seu. Jason Trask.  
 
B.N 
- Algum de você já teve que guardar um segredo? Um enorme segredo?  
 
C.K 
- Claro. 
 
L.L (Com expressão de surpresa, dirigindo-se a Clark) 
- O quê, por exemplo? 
 
C.K 
- Bom, sou jornalista. Proteger as fontes e coisas do tipo.  
 
B.N (um tanto alheio ao que Clark falava) 
- Guardar um segredo que lhes corrói. Um pouquinho de cada vez, e vai se acumulando. E, 
um dia, acordam e percebem que consumiu tudo o que tinham por dentro. Éramos um grupo 
pequeno, quando começamos, mas todos fizemos um juramento especial no mesmo dia: 2 de 
agosto de 1947. Tínhamos mais ou menos a idade de vocês. (Neste momento, Newcomb 
quebra uma fita de gravador com um quebra-nozes).  
 
L.L 
- Não fez um juramento para proteger pessoas como o Trask, não foi?  
 
B.N 
- Não precisam que eu encontre Trask. Deve estar escondido bem a vista.  
 
L.L 
- Como em um armazém de mobilha na Bessolo Boulevard?   
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B.N (olha intrigado para Lois) 
- Mas apanhá-lo é outra questão. Um homem como Trask estaria protegido por algum 
impenetrável sistema de segurança. (Neste momento, ele tira da gaveta um cartão magnético 
com a inscrição 3-9)  
 
L.L 
- Todos os sistemas tem alguma falha. 
 
B.N 
- Este não tem. Fui eu que o concebi. Precisariam de alguém lá dentro ou de alguém que 
tivesse estado lá, para os ajudar a sair. Presumindo que encontrassem essa pessoa, só podem 
esperar que ela achasse um homem como Trask tão repugnante, seus métodos tão pouco 
americanos que, de fato, decidisse ajuda-los. Isso é pedir muito (ele então coloca o cartão 
sobre a sua mesa). Vou contar até três, e quando me virar espero que tenham desaparecido 
(Newbcomb segurava uma espingarda quando fez essa afirmação).  
 
Lois e Clark pegam o cartão e saem correndo da sala.  
 
00’30”32 
Os dois repórteres chegam até o armazém onde está Trask e passam o cartão magnético no 
leitor da porta, que se abre.  
 
L.L (de forma irônica) 
- Essa foi difícil.  
 
Eles entram no armazém e a porta se fecha de forma brusca. Lois força um pouco mas a porta 
não abre. Um painel, do outro lado da parede, inicia uma contagem regressiva. Clark examina 
o painel. 
 
C.K 
- Devem ter acrescentado isso desde os tempos do general.  
 
L.L 
- Não há tempo para presunção. (observando Clark mexer no painel) Não me diga, sabe abrir 
cofres? 
 
Antes que a contagem regressiva termine, Clark consegue fazer com que a porta ao lado do 
painel se abra.  
 
C.K 
- O general disse 2 de agosto de 1947. Oito para a direita, dois para a esquerda, 47 para a 
direita.  
 
L.L 
- Você é mesmo tão esquisito... Mas essa foi boa.  
 
Os dois entram pela porta e se deparam com um lugar repleto de estantes com papéis, livros, e 
objetos de forma e tamanho variados.  
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C.K 
- Acho estranho, Lois. Onde estão todos? 
 
L.L 
- Clark, não devemos questionar a nossa sorte.  
 
Eles param e começam a analisar os papéis de um arquivo, que mostram fotos de OVNIS.  
 
L.L 
- Poupem-me. Eu vi este filme.  
 
C.K 
- Não sei, Lois. Parecem reais.  
 
L.L 
- São boas demais. Tem de ser montagem.  
 
C.K 
- E se não for? E se alguém viajasse mesmo nessas coisas? Pessoas de longe? 
 
L.L 
- Bom, talvez haja aqui uma história, Clark, mas não creio que seja sobre OVNIS.  
 
Clark abre um arquivo onde vê uma pasta com a inscrição: “Smallville, Kansas – 1966”. 
Quando Lois se aproxima, ele fecha o arquivo e empurra Lois na outra direção. 
 
L.L 
- O que você está fazendo? 
 
C.K 
- Bom, você não gostou dessas fotografias. Vamos ver o que mais tem.  
 
L.L 
- Você deve achar que vou levantar uma destas lonas e encontrar um OVNI.  
 
C.K 
- Não sei o que vamos encontrar.  
 
Lois então escolhe uma das lonas e levanta. 
 
L.L 
- Isso é apenas um amontoado de destroços não identificados.  
 
C.K 
- Não parece com nenhum metal que eu já tenha visto.  
 
L.L 
- Clark, acha que isso poderia...  
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Cena intermediária 
Na cena, Clark encontra uma nave com o símbolo do Super-Homem, e um orbe, que ele 
perceber refletir o seu planeta natal, Krypton. Lois se ocupa com outras peças enquanto Clark 
analisa sua nave. Nesse meio tempo, Trask aparece com alguns homens e prende os dois 
repórteres. Eles são levados a um avião. Trask acredita que se jogá-los para fora da aeronave, 
sem paraquedas, o Super-Homem irá aparecer para salvá-los e então ele poderá captura-lo. 
Lois e Clark lutam com os homens, mas a repórter acaba sendo jogada para fora do avião. 
Clark pula atrás dela e, já com roupa de herói, a salva.  
 
00’40”54 
Perry, Lois, Clark e Jimmy e uma equipe da polícia, voltam ao armazém onde os repórteres 
encontraram Trask. Porém, o local está completamente vazio.  
 
L.L 
- Estava tudo aqui, Perry. Diga a ele. (Dirigindo-se a Clark) 
 
C.K 
- Ela tem razão. 
 
L.L 
- OVNIS. Objetos voadores não identificados, só que estavam todos identificados. Ensacados, 
etiquetados, processados. Aqui.  
 
P.W 
- OVNIS? 
 
L.L 
- Sim! Não vê? É uma ação de encobrimento. Das grandes. É isso que está acontecendo.  
 
P.W 
- Está bem. (Com uma expressão incrédula) 
 
C.K 
- Essa história pode ser melhor que a do Super-Homem.  
 
L.L 
- O que temos aqui é um Watergate cósmico, Perry. Vou começar a escrever.  
 
P.W 
- Espere um pouco, ouça. É neste ponto que eu desço do ônibus.  
 
L.L 
- Sabemos o que vimos. 
 
P.W 
- Não, vocês são os melhores. Se me dizem uma coisa eu acredito. Mas não podem escrever a 
história. 
 
L.L 
- Claro que podemos. Clark e eu podemos nos corroborar mutuamente.  
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P.W 
- Não quando falam de OVNIS. Lois, as provas desapareceram. O Trask desapareceu. O 
Thompson morreu. O General Newcomb diz que nunca ouviu falar de vocês. Se publicarmos 
isso, vamos parecer o National Whisper. Poderiam dizer adeus às suas carreiras e também 
enterrar o jornal. Só não posso permitir que isso aconteça. Lamento. (E sai de perto dos 
repórteres) 
 
J.O (dirigindo-se a Lois e Clark) 
- Eu acredito em vocês. (seguindo Perry) 
 
C.K 
- Lois... (tentando consolar a colega) 
L.L 
- Percebe o que perdemos, Clark? 
 
C.K 
- Sim, percebo. (E lembra-se da nave com o símbolo do Super-Homem). 
 
00’42”42 
Lois está na redação do Daily Planet, a noite, sozinha. De repente, surge o Super-Homem. Os 
dois conversam e Lois começa uma entrevista com o herói. Ele é sucinto em suas respostas e 
a repórter tenta influenciar algumas das suas falas, como no momento em que ela pergunta: 
“Por que você está aqui?” e ele responde apenas “para ajudar”. Lois então afirma que seria 
mais interessante uma declaração mais enfática como “estou aqui para lutar pela verdade e 
pela justiça”. Super-Homem concorda com a afirmação da repórter e a entrevista segue, até o 
herói ouvir um chamado de socorro e sair da redação. Lois, muito satisfeita com o encontro, 
começa a escrever sua matéria. 
 
Fim.  
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ANEXO 3 

Imagens dos episódios 
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Episódio 01 e 02 – Pilot  

Primeira cena em que Lois aparece. A repórter se disfarçou de homem para cobrir uma pauta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena inicial de comemoração da matéria de Lois Lane 
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Manchete sobre a sabotagem na capa do Daily Planet  

 
Super-Homem chega na redação do Daily Planet carregando Lois nos braços.  
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O editor Perry White, no momento em que afirma: “Fatos concretos (grita). Fatos concretos é 
o nome deste jogo” (Anexo 1, p. 75).  

 

Lois e Jimmy invadem o galpão onde as peças do ônibus espacial Messenger estão 
escondidas.  
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Episódio 03 – Strange visitor 

 

Agentes federais invadem a redação e tentam coagir Lois e Clark. 

 

Os repórteres trabalham na pauta sobre a invasão do Daily Planet. 
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Lois, Clark e Perry, analisando informações sobre os agentes que invadiram a redação. 

 

Os repórteres invadem uma instalação secreta do governo.  
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Os dois analisam fotos de OVNIS encontradas no depósito que acabaram de invadir. 

 

 Na cena final do episódio, os repórteres voltam ao local, acompanhados de Perry White e 
Jimmy Olsen. Porém, o depósito está vazio.  

 

 

 

 


