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INTRODUÇÃO 

 

O cinema constrói narrativas e personagens nem sempre com base na realidade. A 

partir desta constatação, surge o mérito desta pesquisa, que vislumbra verificar quais as 

interpretações os newspaper movies (filmes de jornalismo) criam para a atuação do jornalista. 

A análise de filmes com temática jornalística já rendeu bons argumentos sobre a 

transposição da profissão para a tela grande. A intenção é explorar o campo das pesquisas em 

comunicação e perceber até que ponto elas podem ser aplicadas às realizações da sétima arte. 

Isso servirá de base para a melhor compreensão da abordagem para o jornalismo nesse caso. 

O objeto de análise é o filme “O Jornal”, por ser um filme recente, o que facilita a o acesso de 

informações. A pesquisa pretende avaliar os temas abordados pelo Cinema em relação à 

profissão do Jornalismo e a forma como os constrói/apresenta.  

As teorias do jornalismo ajudam a compreender e a mapear a atividade jornalística, 

de modo a auxiliar na compreensão da prática e da cultura profissional. Baseada nos conceitos 

teóricos do campo da comunicação, a pesquisa pretende avaliar até que ponto os filmes sobre 

jornalismo são fiéis a algumas perspectivas teóricas do jornalismo. 

Será realizada uma análise fílmica levando em conta a construção dos dois 

personagens principais, representações de jornalistas, para melhor compreender como se dá a 

criação da imagem do profissional do jornalismo na sétima arte, e em especial no filme em 

questão. 

O norte da pesquisa é procurar identificar o perfil, ou perfis, que o filme “O Jornal” 

apresenta para o papel do jornalista. Calcada em preceitos de como o profissional deve 

proceder na elaboração de reportagens e quais as características fundamentais para o bom 

exercício de suas funções, a pesquisa busca compreender como o Cinema aborda a prática dos 

jornalistas. A partir do objeto de análise, se pretende avaliar como o jornalismo é pré-

concebido pelo cinema: como uma profissão séria, formada por profissionais competentes ou 

antiéticos e irresponsáveis. 

Tendo como base os conceitos expostos sobre os dois campos que se encontram no 

objeto de análise (cinema e jornalismo), busca-se utilizar os conhecimentos para perceber até 

que ponto há divergência ou concordância entre as perspectivas teóricas que abordam a 

prática jornalística e a representação pelo cinema. 

O presente trabalho intenta apresentar uma visão sobre o filme “O Jornal”, tendo em 

vista que é uma obra cinematográfica inexplorada em pesquisas. Não se encontrou registros 

anteriores a respeito. 



 7

Espera-se, então, conseguir revelações consistentes que ampliem os estudos sobre os 

filmes de cinema. 
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1 - CINEMA: APORTES TEÓRICOS 

 

A pesquisa bibliográfica sobre o cinema é parte do processo deste projeto, para se 

chegar na análise do objeto de estudo: o filme “O Jornal”.  Esta obra apresenta uma 

intersecção de duas esferas: cinema e jornalismo. A primeira parte desta pesquisa se destina a 

uma das esferas envolvidas no projeto em análise, conhecida como a sétima arte. 

Para melhor compreender a linguagem cinematográfica, a evolução e a elaboração 

dos filmes, contextualiza-se no primeiro capítulo a riqueza de elementos, peculiar ao cinema, 

que o diferencia das outras formas de arte.  

O referencial cinematográfico não se limita a comentar as características próprias de 

cada época, mas também busca identificar de que modo se deu o processo de construção, e as 

apresentações de uma linguagem peculiar, que se reinventa e é acrescida de novos elementos 

a cada filme, conforme a criatividade dos cineastas. 

 

1.1 - RESGATE HISTÓRICO 

 

O marco inicial do cinema está datado em 1895, quando os irmãos Lumiére 

promovem a primeira sessão, na França, apresentando a nova técnica ao público. Entre o ano 

do surgimento e meados da primeira década do século XX, as películas não contavam 

histórias, tinham duração mínima e reproduziam fatos do cotidiano, apresentações de mágica, 

situações engraçadas ou pornografia. A câmera era estática e registrava ações corriqueiras do 

dia-a-dia da cidade ou dos moradores. 

Os filmes se inspiravam nos espetáculos populares e abriam espaço para a 

participação dos integrantes daquele meio. Artistas circenses, cantoras e dançarinas 

estrelavam as películas. O público dessa época era formado majoritariamente pela classe 

operária, atraída pelos preços baixos dos ingressos, estes não questionavam a qualidade dos 

pequenos filmes, que tinham um conteúdo  considerado de baixo nível cultural, pois afrontava 

os valores morais. 

 A burguesia era mais voltada ao teatro, com seus textos e histórias bem construídos. 

O sistema de representação dos filmes desse período é derivado das formas populares de 

cultura identificadas na Idade Média, dessa forma se distanciando das formas artísticas 

eruditas, teatro, ópera, literatura dos séculos XVIII e XIX. 

Durante o período 1905-1915 surgem os primeiros industriais do cinema, que 

partem em busca de um novo público. Era necessário atingir o espectador com tempo 
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disponível para o lazer e com poder aquisitivo suficiente para consumir o intenso fluxo de 

produções. 

Nesta época foram lançados os primeiros filmes de arte, na França, endereçados a 

classes de nível cultural mais elevado. A classe média e parte da burguesia passaram a ser o 

novo público-alvo destas produções. A classe baixa, até então o público mais assíduo, era 

relegado a segundo plano. 

Uma onda de moralidade veio a censurar o conteúdo dos filmes. Os valores éticos 

passaram a prevalecer e alguns temas explorados até então foram substituídos por outros 

considerados mais sérios. A venda de bebidas alcoólicas foi proibida em vários locais e 

gêneros de filmes foram censurados na tentativa de “purificar” o ambiente das salas de 

exibição. Apesar das medidas adotadas, o professor de cinema Arlindo Machado (2005) 

registra que a mudança de costumes na audiência seria gradativa. A vulgaridade prevaleceria 

por alguns anos, enquanto as platéias mais “respeitáveis” ainda permaneceriam afastadas. 

O próximo passo foi agregar uma linguagem mais rebuscada aos filmes, 

aproximando assim a elite das salas de exibição. Desta forma, já na primeira década do Século 

XX os filmes começam a contar histórias, algo inédito até então para o cinema. Os 

realizadores se inspiraram na dramaticidade teatral e nas obras literárias. O pitoresco das 

primeiras realizações é substituído por um modelo diferente de criação, como comenta 

MACHADO (2005): 

 

O novo cinema, que se começava a ensaiar a partir da segunda metade da primeira 
década, buscava de todas as formas reproduzir o discurso romancesco dos séculos 
XVIII e XIX e essa reprodução foi levada tão ao pé da letra que, a partir de então, a 
própria literatura passou a fornecer o material narrativo que seria moldado pelo 
cinematógrafo. (MACHADO, 2005, P. 84) 

 

A nova inspiração contribui na construção de um enredo para os filmes, uma 

narrativa mais elaborada, que dá forma a uma nova arte. Em 1915, o diretor norte-americano 

D.W. Griffith introduz a gênese da linguagem cinematográfica, com sua obra “O Nascimento 

de uma Nação” (The Birth of a Nation). A trama aborda a saga de duas famílias durante a 

Guerra Civil Americana.  

“O Nascimento de uma Nação” apresenta à platéia um jeito moderno de contar 

histórias. A narrativa é linear, dividida em começo, meio e fim. A duração é longa. A câmera 

não é mais estática. As cenas são divididas em planos, ordenados de forma a produzir 

continuidade. A trama é complexa e explora o íntimo dos personagens. 
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Ao completar duas décadas de existência, ainda na ausência do som, o cinema dava 

os primeiros passos para a construção de uma identidade própria. Griffith explora novos 

conceitos dentro da produção cinematográfica e serve de exemplo para futuras gerações de 

diretores. 

Nessa época do Cinema Mudo, como a própria expressão define, as imagens eram 

ausentes de diálogos. A maioria dos filmes daquela época tinha música de acompanhamento, 

mas nenhum efeito sonoro em sincronia com a ação que se desenvolvia na tela. Para facilitar o 

entendimento da platéia, as atuações eram excessivamente carregadas para ressaltar as 

emoções e os filmes tinham legendas explicativas. 

Em 1927, a Era do Som chega à Sétima Arte com o lançamento do filme O Cantor 

de Jazz, o primeiro filme com diálogos e músicas em simultaneidade. A produção da Warner 

Brothers ainda tinha algumas cenas mudas, mas é considerada um marco de uma nova época. 

No ano seguinte, a mesma produtora lançaria The Lights of New York, este sim 

completamente sonorizado.  

O sistema usado nestas primeiras produções era o Vitaphone, aparelho que 

armazenava a banda sonora do filme num disco. No momento da exibição do filme, o 

conteúdo era articulado com a imagem projetada. A inovação da Warner foi responsável por 

introduzir um novo sentido ao cinema. 

No princípio, a utilização do som sincronizado com a imagem dividiu opiniões entre 

os críticos e profissionais de cinema. A ausência de som chegou a ser considerada condição 

primordial para a existência de um cinema puro. Charles Chaplin realizou dois filmes mudos 

mesmo após o advento do Cinema Falado: Luzes da Cidade (1931) e Tempos Modernos 

(1936). O professor de cinema Jacques Aumont (1995) fala sobre a divergência de opiniões 

sobre a utilização do som na sétima arte: 

 

Para alguns, o cinema sonoro, depois falado, foi saudado como a realização de uma 
verdadeira “vocação” da linguagem cinematográfica – vocação que fora até então 
suspensa por falta de meios técnicos. No limite, chegou-se a considerar que o 
cinema começava de fato com o cinema falado (...) Para os outros, ao contrário, o 
som era muitas vezes recebido como um verdadeiro instrumento de degenerência 
do cinema, como uma incitação a justamente fazer do cinema uma cópia, um duplo 
do real, às custas do trabalho sobre a imagem ou sobre o gesto. Essa posição foi 
adotada (...) por um bom número de diretores, alguns dos quais demoraram muito 
para aceitar a presença do som nos filmes. (AUMONT, 1995, P. 47-48) 
 

Fato é que o cinema sonoro superou a descrença e se tornou fator fundamental na 

construção da linguagem cinematográfica. Para o crítico de cinema Marcel Martin (2007), o 

desdém com que cineastas e teóricos encararam o Cinema Falado é injustificado. O autor 
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acrescenta que o som integra a essência do cinema pelo fato de se desenvolver no tempo, 

assim como a imagem. Após o acréscimo do som como novo elemento do filme, o cinema 

presenciou uma sucessão de novos avanços que colaboraram na construção de uma linguagem 

própria. 

O filme ganhou cores pela primeira vez em 1935, com “Vaidade e Beleza” (Becky 

Sharp), de Rouben Mamoulian. Até então as experiências com duas cores haviam fracassado, 

mas esta obra consegue um resultado satisfatório com o sistema Technicolor em três cores. 

Nos anos seguintes, o uso de cores se popularizou e o preto-e-branco se tornou raro. A 

tecnologia avançou e a qualidade de cores do filme ganhou nitidez. 

Outra mudança que irá marca a cinematografia é a obra de Orson Welles, “Cidadão 

Kane”, de 1942.  Welles tomou emprestadas as técnicas experimentadas até então para 

construir uma narrativa. A obra dirigida e estrelada por Welles em 1941 tem o mérito de 

lapidar os recursos cinematográficos ainda em fase de desenvolvimento para dar um salto à 

frente do seu tempo. 

Welles é o primeiro diretor a utilizar a montagem circular, sua narrativa é construída 

através de flashbacks. O personagem principal morre no começo do filme, e o que se sucede é 

uma série de lembranças que reconstroem o passado. As outras contribuições deste diretor 

para o cinema foram as novas técnicas de fotografia, como a profundidade de campo e os 

contrastes do preto-e-branco. 

É importante referir que este é um dos mais importantes filmes que abordam o 

jornalismo. E mesmo nesta época é possível perceber como o cinema tenta criar uma 

representação sobre a profissão. Charles Foster Kane, interpretado por Welles, é um magnata 

da imprensa, dono de um império de veículos de comunicação. A trama se desenvolve após a 

morte de Kane, quando dois repórteres buscam reconstituir a história deste com base em 

relatos de amigos próximos. O conteúdo dos relatos acabaria por revelar uma personalidade 

obscura e antiética. 

A história do homem sem escrúpulos que não mede esforços para alimentar suas 

manias de grandeza guardava semelhança com a trajetória do empresário contemporâneo 

William Randolph Hearst. Muito se comentou que não era mera coincidência. Essa suposta 

“inspiração” na vida real levou Hearst a processar Welles, contrariado pela imagem negativa 

que o filme transmite acerca de sua personalidade. Como detalhe curioso, o roteirista deste 

filme, Herman J. Mankiewicz, premiado pelo mesmo trabalho, era jornalista. 

Entre a década de 40 e 50, uma nova estética é acrescentada aos filmes de gângsteres 

e policiais. O filme noir apresenta protagonistas alienados, de caráter duvidoso e violento, 
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fotografia em preto-e-branco, narração em off, cenários sombrios e temas que remetem a um 

estilo de vida marginal do ser humano. O surgimento deste gênero foi a primeira inspiração 

direta de “Cidadão Kane”. 

As características que definem essa tendência estilística ainda são exploradas. Entre 

os diretores que marcaram esse movimento figuram Fritz Lang, John Huston e Billy Wilder. 

Humphrey Bogart foi o grande expoente como ator-símbolo do noir. 

A Europa perde a hegemonia da produção cinematográfica após a II Guerra 

Mundial, que passa então para as mãos dos Estados Unidos. A partir deste momento 

Hollywood assume o posto de maior fonte de produção de estrelas e filmes grandiosos. A 

concorrência a partir de então com a televisão cria a necessidade de o cinema estabelecer 

garantias para ter uma boa bilheteria. Institui-se o cinema comercial, que em muitos casos 

adota como principais critérios para a criação de um filme a busca por atrativos para o público 

comum, como a espetacularização do filme, a utilização de grandes astros nos filmes e 

temáticas apelativas. 

A contrapartida foi a busca de outros países por realizar obras com baixo orçamento, 

mas com conteúdo expressivo, crescendo na adversidade. Outros diretores, fora dos Estados 

Unidos, tentam usar novas técnicas para aproximar a sétima arte da realidade. 

Na Itália do Pós-Guerra, em 1945, um novo movimento irá abordar os problemas do 

povo. Os italianos enfocam destruição do país como temática e mostram ao espectador as 

dificuldades sociais do país naquele momento. 

O Neo-Realismo, como é conhecido, deu sua contribuição ao desenvolvimento da 

linguagem do cinema com o uso de planos-seqüência mais longos, a conseqüente diminuição 

no número de cortes, elenco formado por desconhecidos e temas que abordam as dificuldades 

enfrentadas por aquele povo, como miséria, prostituição, desemprego e falta de perspectivas. 

Os mais célebres neo-realistas italianos foram Roberto Rosselini, Vittorio De Sica e 

Luchino Visconti. O Brasil teve seu representante neo-realista na figura de Nélson Pereira dos 

Santos, diretor de Rio 40 Graus, em 1955. Para MERTEN (2005), os neo-realistas não só 

conferem autenticidade humana e artística aos filmes, mas também introduzem o conceito do 

cinema engajado politicamente. Este movimento era uma crítica ao governo fascista italiano. 

Uma nova maneira de produzir cinema, que além de possibilitar aos diretores um filme mais 

barato, foi a fonte de inspiração para os países colocarem nas telas as imagens nacionais, 

revelando assim os símbolos, signos e representações de muitos povos que até então não 

produziam cinema pelo alto custo e pela falta de incentivo dos grandes estúdios. 
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Na década seguinte, a França apresentava suas inovações. A Nouvelle Vague (“nova 

onda”), movimento cinematográfico do final da década de 50, criado por jovens diretores 

como François Truffaut, Alain Resnais, Jean-Luc Godard e Claude Chabrol, fará novas 

mudanças na linguagem. 

Este grupo de realizadores invocou um conceito de cinema autoral, a partir da 

premissa “uma câmera na mão, uma idéia na cabeça”. O principal objetivo era servir de crítica 

ao cinema comercial que influenciava a juventude francesa na época, na tentativa de produzir 

filmes fora dos padrões, com liberdade para criar sem a intromissão dos grandes estúdios. 

A nova produção européia, principalmente das duas escolas cinematográficas 

citadas, obteve bons resultados. Entre as décadas de 60 e 70, mesmo com a predominância de 

superproduções, a indústria norte-americana registrou o surgimento de cineastas expoentes de 

um cinema autoral, seguindo tendências européias de abordar seus dramas pessoais com 

temas densos e buscar a independência para a criação sem a influência dos instintos de 

comercialização. 

Entre os principais nomes deste período, estão Stanley Kubrick, Woody Allen e 

Martin Scorsese. Cada um conferiu sua visão nas obras realizadas. Kubrick com sua 

densidade na elaboração dos filmes. Allen explorou as neuroses e percepções pessoais acerca 

dos relacionamentos humanos. Scorsese se destacou por abordar da marginalidade do homem 

de classe média.  

Em meados da década de 70, o cinema comercial predominantemente norte-

americano lançou os primeiros “arrasa-quarteirões”, filmes com alto custo de investimento 

visando o sucesso de bilheteria. A partir de filmes como “Tubarão” (Jaws, 1975), de Steven 

Spielberg, e “Guerra nas Estrelas” (Star Wars, 1977), de George Lucas, essa nova tendência 

predominou. O filme de Lucas introduziu o uso de efeitos especiais, que desde então é 

aperfeiçoado. 

Os avanços da computação gráfica no cinema acabaram por atrair a indústria dos 

desenhos animados. Os estúdios Pixar, especializados na produção de curtas de animação 

desde 1986, entrariam posteriormente no mercado de longas-metragens. A Pixar se notabiliza 

pelo uso de tecnologia de primeira geração para criar filmes de animação com uso de 

computador. A partir de meados da década de 90, a empresa lançou alguns títulos utilizando 

esta nova forma de fazer desenhos animados. 

A década de 90 no cinema norte-americano, período em que o objeto de estudo desta 

pesquisa se insere é marcada por seguidas quebras de recordes de público e custo de 

produção. As produções se voltam para o consumo de massas. As técnicas cinematográficas 
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privilegiam o formato, seja pelas produções estilosas ou pelos efeitos especiais sofisticados. A 

exploração fantasiosa da obra cinematográfica impera, em detrimento da busca por temas 

humanos. É a época de dinossauros, franquias de filmes de ação, ficção científica e terror. 

Estas passagens da história do cinema servem para dimensionar o avanço das 

técnicas cinematográficas e como os realizadores podem abordar os conteúdos fílmicos de 

maneiras diferentes. As características da linguagem do cinema desenvolvida ao longo dessas 

décadas serão abordadas no próximo subtítulo. 

 

1.2 – LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

O cinema constrói, ao longo dos anos, um conjunto de técnicas que acaba por definir 

uma linguagem própria. Essas ferramentas são utilizadas pelos cineastas para aproximar sua 

obra do real, tentando criar a sensação de verossimilhança no público. A sétima arte tem a 

vantagem, em relação a outras formas de manifestar arte, de poder explorar imagens em 

movimento acompanhadas de som sincronizado. 

Segundo MARTIN (2007), a base do cinema é a união de imagem e som. A imagem 

fílmica é o que cria uma similaridade com o real. O som completa o cenário e aproxima o 

público da narrativa. A tela do cinema se torna uma reprodução da realidade, na medida em 

que a platéia aceite a história que está sendo contada. O filme é uma versão da verdade, e o 

enfoque será definido pelo olho do realizador, como explica o autor: 

 

Escolhida, composta, a realidade que aparece então na imagem é o resultado de 
uma percepção subjetiva, a do diretor. O cinema nos oferece uma imagem artística 
da realidade, ou seja, se refletirmos bem, totalmente não realista (...) e reconstruída 
em função daquilo que o diretor pretende exprimir, sensorial e intelectualmente.. 
(MARTIN, 2001. P. 24) 

 

Para prender a atenção da platéia, cabe ao cineasta dominar a construção do filme. 

Há quatro elementos fundamentais que definem a linguagem cinematográfica: tempo, 

montagem, som e fotografia. A articulação destas técnicas estabelece a estrutura do filme e 

permite que o diretor invente uma narrativa suficientemente original e interessante que atraia 

o público. Como MARTIN (2007) afirma, a linguagem cinematográfica está sempre 

inovando, as técnicas primordiais são reutilizadas e aperfeiçoadas, enquanto novas 

tecnologias surgem e permitem que se explore outras técnicas. 

O tempo no filme é estabelecido de uma forma peculiar. Obedece os critérios que o 

realizador decidir necessários para que a história seja contada da melhor forma possível. Uma 
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obra cinematográfica pode se limitar a duas horas de projeção, por exemplo, mas durante este 

tempo podem ser contadas passagens de cena que abranjam um dia, ou um ano, ou um século. 

A passagem do tempo no filme é, portanto, diferente da forma como acontece na realidade. 

A montagem é a ferramenta que estabelece a passagem do tempo no filme e 

estabelece uma seqüência à narrativa. Os segmentos de cena, os planos, são dispostos de 

forma a dar continuidade ao todo da cena. É possível que a montagem seja linear, ou seja, na 

ordem cronológica, ou que a história seja contada fora da ordem, com a narrativa indo e 

voltando no tempo. 

O som estabelece uma relação de aproximar o filme da realidade e ainda atrair o 

público. O cineasta tem a seu dispor a trilha sonora, que pode servir para criar o clima de uma 

cena, ou apresentar uma música cuja letra esteja relacionada com o significado de um 

momento do filme. O som pode ser captado no ambiente das filmagens, ou ainda reproduzido 

em estúdio, o que garante mais possibilidades para que o realizador manipule a linguagem. 

Por último, a fotografia tem a função de organizar os elementos dispostos na 

imagem fílmica. Cabe articular o posicionamento de objetos, o ângulo de filmagem e a 

iluminação do ambiente. A fotografia está ligada ao posicionamento da câmera e a cor da 

imagem. 

Com esta explicação sobre a linguagem cinematográfica, se encerra o aporte teórico 

do jornalismo. No capítulo seguinte, é apresentada a pesquisa sobre o jornalismo. 
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2 - O JORNALISMO: APORTES TEÓRICOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos do campo jornalístico. Se por 

um lado o cinema usa sua linguagem para tornar críveis suas histórias perante o público, por 

outro, o produto jornalístico também é elaborado como uma forma de transmitir a verdade 

para o público-alvo. Para entender o que é a verdade jornalística e quais são os preceitos para 

a construção da notícia, é resgatado o aporte teórico próprio desta profissão. 

A conceituação da notícia possibilita ter uma idéia de como o jornalismo trata a sua 

matéria-prima de trabalho. Assim, se diferencia um fato qualquer do fato jornalístico.  Para o 

jornalista Pery Cotta (2005), 

 

Notícia é, na técnica de jornalismo, a informação sobre uma pessoa ou um 
acontecimento, fato novo, inédito ou inusitado, capaz de provocar impacto, 
interesse ou despertar a curiosidade das pessoas. Será mais notícia ou provocará 
mais impacto se interessar a um número maior de pessoas. Notícia é (...) a 
informação que merece ser notada, isto é, transformada em anotação, em registro 
para possível nota posterior ou reportagem, a respeito de um acontecimento ou da 
vida. Não qualquer acontecimento, mas um fato de interesse jornalístico (...) Nem 
tudo que acontece desperta interesse, principalmente se já for ocorrência rotineira. 
O jornalismo não destaca o que é rotina, acontecimento repetitivo. Trabalha com os 
fatos jornalísticos. (COTTA, 2005, P. 76) 

 

Todos os passos da complexa prática jornalística são pouco conhecidos. A atividade 

de outros profissionais é mais conhecida, pois há um contato com o público, bem como o 

médico ou o bancário, por exemplo. No caso do jornalista, há um processo até chegar ao 

resultado final, que é o formato como a notícia é veiculada. 

A globalização e o grande fluxo de informações do mundo moderno exigem que o 

homem esteja a par daquilo que acontece à sua volta. O jornalismo é a ferramenta que torna 

de conhecimento público os fatos mais importantes. Para dar o formato jornalístico aos 

acontecimentos, o profissional trabalha na coleta de dados, redação do material e divulgação 

deste conteúdo. 

A evolução tecnológica possibilita que a informação possa ser comunicada em 

vários veículos de imprensa, tais como jornais impressos, revistas, televisão, rádio ou mesmo 

em sites de Internet. Outra atuação dessa área é a assessoria de imprensa, que consiste na 

elaboração e divulgação de material que divulgue o trabalho de uma empresa, entidade, 

pessoa com cargo público e estabeleça uma relação com a mídia. 

Vale ressaltar que o impacto social do jornalismo acaba por criar uma rede de 

interesses que vai desde a preocupação com a parte comercial dos donos das grandes mídias 
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até a intenção de homens públicos de usufruírem a visibilidade que a imprensa permite. Essa 

série de fatores externos, somada ao ritmo frenético da redação configura o universo 

complexo em que o jornalista está inserido, como descreve o pesquisador Nélson Traquina 

(2004): 

 

Muitas vezes o trabalho jornalístico realiza-se em situações difíceis, marcadas por 
múltiplas incertezas. O trabalho jornalístico é condicionado pela pressão das horas 
de fechamento, pelas práticas levadas a cabo para responder às exigências da tirania 
do fator tempo, pelas hierarquias superiores da própria empresa, e, às vezes, o(s) 
próprio(s) dono(s), pelos imperativos do jornalismo como um negócio, pela brutal 
competitividade, pelas ações de diversos agentes sociais que fazem a ‘promoção’ 
dos seus acontecimentos para figurar nas principais páginas dos jornais(...). 
(TRAQUINA, 2004, P. 25) 

 

Esta explanação permite compreender as formas como o campo midiático pode 

estabelecer o contato com seu público. A notícia pode ser transmitida em formato oral, 

escrito, visual ou gráfico, de forma a facilitar a compreensão da amplitude de temas do dia-a-

dia. Para exercer sua função de informar a sociedade, o jornalista possui suportes diferentes 

nos quais pode lapidar a notícia em formatos distintos. 

Sobre a função social do jornalismo, COTTA (2005) infere ao profissional desta 

área a característica de ter uma visão do mundo diferenciada. É uma pessoa que acompanha 

os fatos da atualidade com conhecimento suficiente para julgar o que é de maior relevância 

para o contexto social em que participa. A partir desta capacidade, o jornalista pode extrair o 

essencial e transmitir para o seu público-alvo. O autor descreve desta forma a postura do 

homem da mídia: 

 

O olho do repórter é previamente educado para ter visão crítica e social. A visão do 
jornalista pressupõe o modo de ver da sociedade porque é para ela que ele está 
trabalhando. Vê, portanto, não pela maneira de olhar as coisas de parcela do corpo 
social, mas com o modo de ver do conjunto da sociedade. (COTTA, 2005, P. 31) 

 

A partir do vínculo estabelecido em que oferece a verdade em troca da fidelidade do 

público-alvo, o profissional do jornalismo assume uma postura de credibilidade. É o que o 

jornalista Clóvis Rossi (2000) classifica como uma fascinante batalha pela conquista das 

mentes e corações de leitores, telespectadores, ouvintes, e mais atualmente, internautas. E a 

seu favor, o jornalista tem a possibilidade de usar as técnicas que a profissão permite para 

lapidar a notícia e assim atrair seu público. A oferta da verdade para receber em contrapartida 

a audiência confere ao jornalista a responsabilidade de zelar pela divulgação do que é de 

interesse público e manter a dignidade pressuposta da profissão. 
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A defesa da ética e dos valores morais defendidas pelo jornalista, em tese, garante a 

confiança do público e dão veracidade para a notícia. ROSSI (2000) defende que a 

honestidade é uma característica inerente ao jornalista, pois sua função social relevante deve 

estar acima de qualquer interesse particular, mesmo que as condições para o exercício pleno 

da profissão não sejam as melhores. 

ROSSI (2000) reconhece que em média o profissional recebe salários relativamente 

baixos e chega a trabalhar além das horas previstas na legislação, mas nenhum desses fatores 

é motivo que leve à acomodação. O autor fala que “o dever fundamental do jornalista não é 

para com seu empregador, mas para com a sociedade. É para ela e não para o patrão que o 

jornalista escreve” (P. 79). 

Ao longo da história da mídia, criou-se o mito da objetividade, que dispõe sobre o 

dever de divulgar o fato da forma mais isenta possível, evitando a abordagem com base em 

critérios pessoais ou ideológicos. A idéia busca enfocar de forma nua e crua a notícia, 

cabendo ao receptor tirar suas próprias conclusões. A subjetividade e a liberdade do jornalista 

colocar sua opinião no texto se limitariam a editoriais. Ou seja, o material jornalístico seria 

identificado entre o que é informação e o que é opinião. 

No entanto, mesmo na reportagem, o repórter insere parte do seu ponto de vista, a 

partir do momento que é dele que depende o enfoque da matéria. Este simples fato já aponta 

para onde se pretende chegar. A diferenciação no conteúdo jornalístico entre a informação e a 

manifestação pessoal é de difícil distinção. ROSSI (2000) rebate o mito da objetividade e 

limita a possibilidade de que de fato este conceito possa ser aplicado na prática: 

 

A objetividade é possível, por exemplo, na narração de um acidente de trânsito – e, 
assim mesmo, se nele não estiver envolvido o repórter, pessoalmente, ou algum 
amigo ou parente. Esse tipo de acontecimento – ou seja, aquele que afeta apenas um 
pequeno grupo de pessoas, sem maior incidência política e/ou social – ainda 
permite o exercício da objetividade. Nos demais, ela é apenas um mito. Mesmo em 
assuntos de reduzida influência, como é o caso de uma partida de futebol, a 
objetividade é quase inatingível. (ROSSI, 2000, P. 10-11) 

 

Embora seja admissível que o jornalista insira sobre o material que publica parte do 

seu ponto de vista, é importante checar as diferentes versões sobre um fato. Se há duas ou 

mais possibilidades para o que teria acontecido, que sejam ouvidos todos os lados. Mesmo 

sendo difícil o profissional manter a imparcialidade, não tem o direito de fazer qualquer pré-

julgamento simplesmente pelo fato de ter inclinação por acreditar na versão A ou na versão B 

do fato. 
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A forma mais correta para não correr o risco de cometer este erro é fazer a apuração 

da verdade com esmero. É necessário dar voz a todos envolvidos no fato, ou a maioria, sem 

tomar partido, e desta forma garantir a pluralidade. É como COTTA (2005) define: 

 

Apurar bem uma matéria é tarefa mais do que suficiente para um bom jornalista. 
Não é função dele tentar conduzir o leitor neste ou naquele sentido. O leitor é quem 
deve avaliar e julgar a informação transmitida pela mídia. O julgamento sobre 
pessoas, fatos ou acontecimentos é um direito do leitor. A simples exposição e o 
natural encadeamento narrativo dos fatos e acontecimentos são suficientes para dar 
ao leitor visão crítica e esclarecedora, permitindo que forme opinião a respeito. 
(COTTA, 2005, P. 79) 

 

Desta forma, se conclui o resgate das funções do jornalista e seus deveres. A 

exposição das principais premissas para o profissional do jornalismo contribui para identificar 

o perfil padrão. À medida que esta pesquisa busca representações para o jornalista dentro do 

filme, o conhecimento prévio das atribuições e as características, em tese, que o jornalista 

serve como parâmetro na análise da construção de personagens. 

 

2.1 - TÉCNICAS DE REPORTAGEM 

 

Muito antes de dar formato jornalístico a um acontecimento, o jornalista atua em um 

processo criativo no qual estão inseridas a preparação para a realização da matéria, a coleta de 

dados e a procura por informantes. São algumas medidas padronizadas que fazem parte da 

rotina do repórter, independente do veículo em que atue, seja impresso, rádio, televisão ou 

Internet. O profissional segue algumas diretrizes jornalísticas que contribuem para a 

elaboração da notícia. Este item aborda essas ações que servem de base para a rotina 

jornalística: as técnicas de reportagem. 

A primeira preocupação do repórter antes de sair da redação em busca de 

informações diz respeito à elaboração da pauta. Essa é uma iniciativa que visa facilitar o 

trabalho, pois estabelece alguns passos a serem seguidos para que se chegue ao produto final. 

Para COTTA (2005), a pauta indica o caminho a ser percorrido para alcançar o 

objetivo da reportagem. A pauta serve como um roteiro, sugerindo o enfoque a ser dado para 

a matéria, que entrevistados podem ser consultados, quais as perguntas que se pretende ter 

respondidas, entre outras questões que norteiam o processo de construção da notícia. 

Segundo o autor, há alguns temas pautados em função do interesse do departamento 

comercial e dos objetivos de marketing da empresa. No entanto, destaca que deve-se buscar 

informações que atendam ao perfil do público-alvo e a realidade d contexto social em que se 
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insere. No entanto, COTTA (2005) ainda observa que embora as pautas tenham em vista 

atender a demandas do público e do interesse da empresa, sempre pode surgir novos fatos 

externos que venham a se tornar as melhores matérias. Portanto, mesmo que haja uma pré-

pauta, esta não deve prender o jornalista, mas ser tratada com flexibilidade. Se houver um 

acontecimento novo, que lhe seja dada a atenção devida. 

A pauta tem caráter sugestivo, e não obrigatório. Caso seja seguida à risca sem que 

se tenha liberdade para atuar, pode causar sérias limitações ao trabalho do jornalista. ROSSI 

(2000) lembra que a pauta parte de um editor ou repórter que está, portanto, fechado na 

redação, longe do ambiente em que o fato ocorre. 

Seria assim, uma idealização limitada e sem dar a devida contextualização que um 

tema merece. É possível encontrar durante a coleta de dados uma realidade diferente, e nesse 

caso é fundamental adquirir uma postura diferente, fugindo das diretrizes pré-estabelecidas 

quando da elaboração da pauta, se necessário. 

O jornalista pautado sai da redação à procura das informações que permitem 

construir uma matéria com riqueza de detalhes. É o momento de selecionar as fontes a serem 

consultadas. ROSSI (2000) afirma que o jornalista deve se cercar do maior número de 

informações possíveis sobre o assunto a ser tratado para ter condições de fazer os 

questionamentos mais pertinentes. 

O bom jornalista consegue articular as sugestões da pauta e colocar em prática de 

forma a realizar uma coleta de informações consistente. COTTA (2005) fala sobre o processo 

de busca de dados: 

 

Para apurar uma matéria, o repórter tem de ouvir as fontes, que podem ser apenas 
de consulta (para inteirar-se e conhecer melhor o assunto) ou fontes de informação 
que passam os dados, opiniões e informações a serem transformados em notícia 
pelo repórter. Para isto, estabelecerá uma agenda de trabalho, com anotações de 
horas e/ou dias em que realizará cada entrevista ou levantará os novos dados. 
(COTTA, 2005, P. 89) 

 

O repórter, quando assina uma reportagem, está assumindo a veracidade do material 

que publica. Devido ao compromisso com a verdade estabelecido com o público-alvo, o 

processo de apuração deve ser rigoroso e cada informação divulgada deve ser confirmada. 

ROSSI (2000) ressalta a importância de que o repórter utilize a declaração de 

pessoas que possam dar uma versão oficial de uma instituição acerca de um fato. Isso confere 

maior credibilidade à informação, pois está dita por quem tem autonomia para representar um 

dos lados envolvidos. 
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A relação com as fontes se estabelece respeitando a postura ética que deve ditar as 

ações do jornalista. Por mais que um informante possa tentar “plantar” uma informação que 

lhe beneficie, cabe ao jornalista checar os dados que lhe são fornecidos e se certificar de que 

não corre o risco de divulgar um conteúdo inverídico que venha a causar danos a terceiros. 

ROSSI (2000) comenta sobre a necessidade de que o profissional mantenha sua integridade 

moral na relação com as fontes: 

 

Cultivar as fontes de informação é (...) exercício indispensável ao jornalista. Mas há 
maneiras e maneiras de faze-lo – e a mais difícil é a única correta: pela rigorosa 
honestidade no trabalho jornalístico. Pode-se corromper uma fonte, seja pelo meio 
mais grosseiro, da compra pura e simples, seja estimulando a sua vaidade de 
aparecer nos jornais (...) Mas o caminho correto é fazer-se respeitar pela irrestrita 
dignidade no comportamento pessoal e profissional. Há inúmeros exemplos de 
jornalistas que, pela sua honestidade, são respeitados pelas fontes de informação, 
mesmo quando veiculam notícias que não as agradam. (ROSSI, 2000, P. 51) 

 

 

Com o exposto, ficam identificadas as etapas da prática jornalística para a 

construção da notícia. Estes são alguns aspectos que contribuem para a análise do objeto de 

estudo, que visualiza a forma que é descrita no filme e analisa o processo sobre a pauta, a 

apuração e busca por fontes dentro do filme “O Jornal”. 

 

2.2 - TEORIAS DO JORNALISMO 

 

Este tópico aborda alguns dos principais conceitos explorados pelos estudiosos do 

campo de comunicação. Serve para explicar como o jornalismo serve como fonte de estudo. A 

diversidade de abordagens utilizadas nas teorias do jornalismo se deve ao fato deste ser um 

campo complexo, de atuação abrangente, que se insere na sociedade e atua relacionado com 

outros campos influentes, como a política e a religião. 

A teoria do espelho defende que o jornalista é um mero transmissor dos fatos. Está 

vinculada a um pensamento de que uma notícia não é nada além da verdade absoluta e 

reproduz o fato tal como aconteceu. Não cabe ao jornalista fazer qualquer tipo de observação 

pessoal ou enfocar um determinado aspecto da notícia. 

É uma teoria mais antiga, se limita a considerar as notícias como sendo fiéis à 

realidade, negando a subjetividade na atividade jornalística. Segundo TRAQUINA (2004), é 

um paradigma que define o jornalista como observador que relata com honestidade e 

imparcialidade os acontecimentos, sem emitir qualquer tipo de manifestação pessoal. É uma 
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abordagem até mesmo mítica, mas que sustenta a credibilidade do homem de notícias. 

Contudo, o autor rebate a superficialidade desta teoria, pelo fato de não contestar em nenhum 

momento a integridade do profissional. 

 

O ethos dominante (...) faz com que dificilmente os membros da comunidade 
jornalística aceitem qualquer ataque à teoria do espelho porque a legitimidade e a 
credibilidade dos jornalistas estão assentes na crença social de que as notícias 
refletem a realidade (...) Certamente as notícias são um produto centrado no 
referente, onde a invenção e a mentira são violações das mais elementares regras 
jornalísticas. Assim, o referente, ou seja “a realidade”, não pode deixar de ser um 
fator determinante do conteúdo noticioso. Mas a teoria do espelho, intimamente 
ligada à própria legitimidade do campo jornalístico, é uma explicação pobre e 
insuficiente. (TRAQUINA, 2004, P. 149) 

 

Uma abordagem mais ampla é feita na teoria do gatekeeper, pois contempla a 

posição crítica do jornalista. A subjetividade influi na produção da notícia. Escolhas como o 

enfoque e a seleção de fontes são feitas com base na decisão pessoal do profissional, que 

exerce função ativa neste processo. 

TRAQUINA (2004) define o gatekeeper como o poder de seleção que o jornalista 

tem para filtrar a vasta quantidade de informações que chegam à redação: 

 

Nesta teoria, o processo de produção da informação é concebido como uma série de 
escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos gates, isto é, “portões” 
que não são mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é o 
gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. Se a decisão for 
positiva, a notícia acaba por passar pelo “portão”; se não for, a sua progressão é 
impedida, o que na prática significa a sua “morte” porque significa que a notícia 
não será publicada, pelo menos nesse órgão de informação. (TRAQUINA, 2004, P. 
150) 

 

No entanto, o autor considera uma limitação o fato de a teoria abordar apenas um 

dos lados da produção da notícia: o jornalista. Falta levar em consideração uma complexidade 

maior de fatores que determinam a construção do produto jornalístico. 

A teoria estruturalista busca uma visão mais ampla sobre o jornalismo. Para 

TRAQUINA (2004), a teoria define que as notícias resultam da organização dos veículos de 

comunicação, da estrutura dos valores-notícia e do momento de construção da matéria 

jornalística. Esta teoria contextualiza de forma mais abrangente a prática jornalística. 

Este resgate das pesquisas dos campos da comunicação não pretende se alongar em 

dissecar as teorias, mas trazer elementos que acrescentem informações sobre a atividade 

profissional. Portanto, quanto à teoria estruturalista, milita-se a explicar quais são os valores-
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notícia, para entender que critérios são levados em conta para a pautar um veículo de 

comunicação. 

TRAQUINA (2004) cita alguns critérios para identificar a importância de um fato 

para transformá-lo em notícia, como a anormalidade, a negatividade e o envolvimento de 

pessoas de elite. Ainda podem ser citados outros critérios, como o impacto do ocorrido para a 

realidade local em que a mídia está inserida e o impacto que o fato pode causar a longo prazo, 

o que determina uma amplitude maior da notícia. 

Os conceitos referidos se associam a aspectos importantes na atividade jornalística. 

Este breve levantamento de teorias do jornalismo mostra como se pode enfocar a prática de 

construção do conteúdo jornalístico. As determinações do meio acadêmico não são o foco 

principal de análise, de modo que o presente estudo considera de maior relevância os 

conceitos gerais quanto ao papel do jornalista, explorados anteriormente. 
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3 – JORNALISMO E CINEMA 

 

Neste capítulo conceituam-se as teorias de cinema e jornalismo, para identificar as 

possíveis representações no filme “O Jornal”. É o estágio do projeto em que os dois campos 

analisados se encontram. 

No primeiro momento explica-se o método utilizado para análise, para fazer uma 

posterior identificação do gênero cinematográfico dos filmes de jornalismo. Realiza-se 

também uma pesquisa histórica deste gênero, que serve para compreender de que forma 

outras obras já abordaram o papel do jornalista. 

Ainda neste capítulo é descrita e contextualização do objeto de estudo, para poder 

ser realizada a análise, onde serão buscadas interpretações a respeito do conteúdo de “O 

Jornal”. 

 

3.1 – APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE FÍLMICA 

 

A análise do filme “O Jornal” se torna possível uma vez que são compreendidos os 

conceitos que são utilizados na busca por possíveis representações do papel do jornalista 

enquanto personagem do cinema. Este segmento se dedica à apresentação do aporte teórico 

que norteia a pesquisa específica do objeto de pesquisa, uma vez definida através do método 

adotado, a análise fílmica. 

O texto fílmico está registrado nas imagens, diálogos e sons projetados. Analisar 

este conteúdo é mais difícil, por exemplo, do que uma obra literária. Neste caso, há um texto 

sobre o qual se faz uma nova proposta. O filme oferece menos elementos concretos para se 

trabalhar. Isto indica a necessidade de buscar proposições consistentes dentro do filme, 

sempre tomando os cuidados devidos para que não seja criado um outro filme através de uma 

interpretação imaginativa ao extremo. A análise fílmica começa no filme e termina nele 

próprio. 

Assim como o filme é uma representação do real, a análise é uma leitura acerca do 

filme, como se fosse uma “versão”. Portanto, deve-se considerar a liberdade tomada no 

momento da análise como uma interpretação da obra. Não é a verdade absoluta acerca do 

objeto de estudo, e sim uma exploração possível de ser feita entre tantas outras que poderiam 

ser elaboradas. 

O procedimento consiste na verificação dos elementos do filme com um olhar mais 

aguçado do que o espectador comum. Durante a análise, é evitada a aceitação passiva de tudo 
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que o filme mostra. Desse modo, é levada em consideração a premissa de que tudo que é 

exibido na tela tem um propósito para estar lá, a fim de gerar um sentido no espectador. No 

caso dessa pesquisa se busca encontrar possíveis leituras sobre como o filme representa o 

jornalista e suas práticas rotineiras. Este é o fator principal a ser debatido. 

A análise fílmica é mais do que assistir um filme e fazer observações a respeito do 

mesmo. O processo é um pouco mais completo, pois é necessário ter um distanciamento em 

relação ao objeto de análise, que só se consegue assistindo quantas vezes forem necessárias 

para ampliar a percepção acerca do filme. Esta visita constante é um elemento que diferencia 

o analista, que observa a obra de uma forma crítica, tendo em mente que não deve considerar 

a narrativa como uma verdade absoluta. O cinema busca a aproximação com o real, mas não é 

mais do que uma reprodução. Os pesquisadores Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994) 

descrevem a base deste processo: 

 

Analisar um filme ou um segmento é, antes de mais nada (...) decompô-lo em seus 
elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, 
destacar e denominar materiais que não se percebam isoladamente a ‘olho nu’, pois 
se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para ‘desconstruí-
lo’ e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme (...) Essa 
desconstrução pode ser mais ou menos seletiva segundo os desígnios da análise. 
(VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 1994, P. 15) 

 

Os autores definem duas tarefas fundamentais para a análise fílmica: desconstrução 

e reconstrução. Para facilitar o entendimento da pesquisa, serão adotados ao longo desta 

pesquisa os respectivos sinônimos desses termos, descritos pelos próprios autores: descrição e 

interpretação. Em outras palavras, esta prática consiste na apresentação do filme e dos devidos 

segmentos que serão submetidos à análise para que sejam levantadas algumas idéias e 

possíveis proposições a respeito deste conteúdo. 

Não é obrigatório separar cada uma das etapas durante a análise. É possível alterná-

las ou realizar essas atividades simultaneamente no decorrer da redação. O desenvolvimento 

equilibrado da análise depende da forma como o processo de descrição e interpretação 

acontece. Algumas orientações devem ser seguidas, como evitar que se faça apenas a 

descrição e que antes de se interpretar um segmento, seja feita a apresentação. Para tanto, 

nesta pesquisa, as etapas serão alternadas. 

A redação da análise apresenta, portanto, dois tipos de textos. Existem aqueles em 

que se privilegia a informação, seja a respeito do filme em questão, do elenco, do diretor ou 

mesmo uma reconstituição histórica, conforme já foi feito. As informações gerais sobre o 
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filme, sua produção e sua história serão apresentadas mais adiante. Outra espécie de texto é 

referente às reflexões do filme, que integrarão a análise propriamente dita. 

Neste projeto se optou por revelar uma breve apresentação do filme “O Jornal” com 

informações acerca da realização da obra e da sinopse. A interpretação para o objeto de 

estudo se baseia em elementos próprios do cinema e em tendências do campo de estudos 

jornalísticos. 

Através da análise do filme se busca identificar uma ou várias representações que a 

obra em questão revela sobre a profissão do jornalista. Os valores jornalísticos expostos 

anteriormente servem para enquadrar cada provável representação em um tipo de conceito da 

profissão. Os conceitos já expostos sobre cinema e jornalismo permitem deduzir que 

determinado elemento do filme remeta a uma aproximação com a real prática jornalística ou 

que seja uma elaboração fantasiosa da sétima arte. 

Não há uma fórmula específica para a análise fílmica como ressaltam VANOYE & 

GOLIOT-LÉTÉ (1994). Os eixos da análise se definem conforme a demanda do tema e os 

objetivos que se pretende atingir. No caso deste trabalho, a interpretação é centrada nos dois 

personagens principais do filme “O Jornal”, ambos jornalistas. A verificação do modo com 

que o filme representa e dá sentido a esses papéis é feita relacionando a conduta de cada um 

destes personagens no filme, enquanto profissional, em relação aos conceitos jornalísticos. 

Desta forma, foram selecionadas para a elaboração da análise as teorias que norteiam a prática 

jornalística. 

É preciso reiterar que o enfoque no filme não deve se perder. Há um objetivo 

específico de relacionar “O Jornal” com o campo jornalístico, que limita até onde as 

suposições da presente análise podem chegar. Os autores citados consideram perigoso para os 

fins do trabalho que a liberdade analítica crie uma realidade outra que não a apresentada pelo 

filme. As possibilidades se delimitam no próprio objeto de estudo. Por isso será tomado o 

cuidado de buscar uma maior fidelidade possível quanto ao material abordado, no caso o 

filme “O Jornal”. 

Além do foco principal que é encontrar sentidos gerados na obra para o profissional, 

a análise sobre o objeto de estudo traz cenas comentadas que possam gerar alguma analogia 

com a profissão, mesmo que no filme estejam colocados secundariamente. As reflexões 

específicas e as complementares que esta análise vai apresentar para o objeto de estudo não 

têm a intenção de definir um conceito único, mas sim discutir a obra a fim de levantar 

questionamentos. 
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Nem sempre se buscará tomar alguma idéia conclusiva, pois se considera mais 

relevante apontar elementos pertinentes para que outros estudos sejam feitos de forma mais 

específica sobre determinada abordagem do filme. Este estudo busca especificar  a construção 

dos personagens e suas ações e decisões dentro da narrativa fílmica. Outras hipóteses que 

possam ser levantadas servem para enriquecer o trabalho e compreender a complexidade de 

uma obra cinematográfica. 

Ainda para VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ (1994), é mais difícil elaborar uma 

pesquisa sobre um filme já analisado anteriormente, devido a uma possível influência que este 

outro trabalho possa exercer. Essa idéia reforça a contribuição desta pesquisa, pois não foi 

encontrada outra abordagem semelhante em relação ao filme “O Jornal”. Pesquisadores já 

recorreram a outros filmes de jornalismo para inferir algumas interpretações, que podem 

servir como ilustração para o presente estudo, mas de forma alguma serão tomados como fator 

que interfira na elaboração. 

Para manter um padrão na análise, já foi referida a capacidade da linguagem 

cinematográfica criar sentidos e como cada elemento dessa linguagem funciona na obra 

cinematográfica. E é nesses conceitos do cinema e no referencial de estudos sobre jornalismo 

que a pesquisa vai se desenvolver, recorrendo às duas esferas seja simultânea ou 

separadamente, conforme o conteúdo fílmico exigir. 

Conforme já referido, o conceito de análise fílmica implica na avaliação dos 

elementos da linguagem cinematográfica. Na interpretação do filme “O Jornal”, como o 

estudo está relacionado com a atividade jornalística, é dado um destaque maior pela 

elaboração de sentidos para os dois personagens principais. Não se pretende ao longo da 

redação analisar, por exemplo, o som ou a montagem numa determinada cena, caso seja 

julgado que este elemento não influi na geração de sentido para o jornalista. Privilegiam-se 

apenas os conteúdos que contribuam para a discussão do objetivo. Para a jornalista Christa 

Berger (2002), este procedimento é viável, pois na análise do filme é reconhecido o risco de 

enfatizar o assunto, de forma que a linguagem utilizada na produção do filme possa ser 

dispensada. 

Essa ênfase na comparação com os conceitos jornalísticos em detrimento de uma 

análise mais profunda de elementos fílmicos também se justifica pelo fato de que o objeto de 

estudo pode ser não só interpretado, mas também utilizado. Utilizar o filme “O Jornal” 

pressupõe que do filme se extraem conteúdos pré-estabelecidos de acordo com as demandas 

da temática abordada para relacionar com um determinado contexto, que neste caso é o campo 
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jornalístico. VANOYE & GOLIOT-LETÉ (1994) explicam a utilização do texto fílmico e sua 

contribuição para a análise: 

 

Compreendamos (...) que posso usar um filme para escrever a biografia de um ator 
ou de um diretor, ou para esboçar o quadro de uma sociedade, ou ainda para 
descrever os contornos de um movimento estético (...) Nesse caso, tiro informações 
parciais, isoladas, do filme para relacioná-las com informações extra-textuais 
(biográficas, sociológicas ou históricas, estéticas) a fim de construir minha história, 
minha descrição, minha tese. (VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ, 1994, P. 53) 

 

A partir da abordagem realizada acerca da análise fílmica, fica estabelecido o 

método a ser desenvolvido. Os dois personagens de maior destaque são tomados como 

parâmetro para comparação com os conceitos jornalísticos. A análise consiste na descrição da 

história do filme, somada à interpretação de elementos que vão ao encontro do que a pesquisa 

pretende discutir. 

O cinema reflete uma nova versão para a realidade, sendo que toma liberdades para 

aproximar o público do universo que está sendo mostrado. Dessa forma, algumas 

características imputadas aos personagens-jornalistas, além de criar um sentido para o público 

a respeito da conduta do profissional, serve para criar empatia e atrair as atenções para a 

trama. Durante a análise, faz-se fundamental ressaltar que podem ser encontrados momentos 

em que a liberdade criativa se excede e extrapola os paradigmas do campo jornalístico. A 

construção dos personagens também depende de um conjunto de fatores relativos ao seu 

aspecto interior, conforme o pesquisador Cláudio Cardoso de Paiva (2005) afirma: 

 

O perfil do jornalista na imaginação criativa do cinema se representa por meio de 
uma legião de personagens, cujo caráter e temperamento se mostram diferenciados, 
mas podemos perceber que são enfatizados os traços que possam atrair de maneira 
mais efetiva a audiência. Então, temos a elaboração de perfis psicológicos, 
repertório de linguagens e um conjunto de atitudes e comportamentos que deverão 
refletir a parte altruísta e a parte egoísta dos seres humanos, os níveis elevados e os 
níveis mais rasteiros porque o diálogo entre os opostos pode gerar efeitos lucrativos 
junto ao espectador. (PAIVA, 2005, P. 11) 

 

No entanto, o autor ressalta que a riqueza de conteúdo varia de uma obra 

cinematográfica para outra, e a função da análise que busca representações é saber averiguar 

de que forma são compostas na tela as características pessoais e a conduta pessoal. O 

enquadramento do perfil de um personagem não se limita a dizer se é uma pessoa boa ou 

ruim, mas compreender a complexidade de elementos que definem sua personalidade. No 

objeto de análise, também se atenta para os procedimentos adotados pelos jornalistas 

representados em “O Jornal”. 
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Para chegar à descrição e interpretação do objeto estudado, optou-se por fazer um 

levantamento sobre os principais filmes de jornalismo realizados. A caracterização deste tipo 

de filme facilita compreender de que forma outros realizadores já buscaram sentidos para o 

papel do jornalista. 

 

3.2 - FILMES DE JORNALISMO 

 

Desde o início do século XX, o cinema já apresentava suas interpretações a respeito 

do papel do jornalista. A expressão newspaper movie, traduzida literalmente por filme de 

jornalismo, ou filmes de jornalismo, define esse gênero em que a tela grande explora a 

profissão para gerar sentido, manifestar a visão de diretores. 

 Para BERGER (2002), existem filmes em que o tema é a prática jornalística, entre 

os quais cita como exemplo “O Jornal”, e aqueles em que o jornalista é apenas participante do 

enredo, mas tem influência no desenvolvimento da história. Ainda cita casos em que é 

conferida ao personagem a profissão de jornalista para simbolizar uma determinada 

característica, como no filme “Nada é Para Sempre” (A River Runs Trought It, 1992), em que 

o exercício da profissão não é abordado, mas o jornalista é representado por um jovem 

transgressor, independente e apreciador da noite. Essa diversidade de enfoques que o cinema 

permite enriquece a exploração do papel do jornalista. BERGER (2002) ainda se detém à 

forma como a sétima arte transpõe o jornalista, moldando suas ações de modo a transformá-lo 

em personagem: 

 

(...) a atividade profissional do jornalista se presta exemplarmente para ser 
equiparada à função de personagem: o jornalista, na sua rotina de trabalho, localiza 
problemas, investiga suas causas, descobre fatos e apresenta soluções na forma de 
enunciados; os personagens cinematográficos são construídos através de ações 
(ações perspicazes, inteligentes e de atuação) quando acompanham, interferem e 
solucionam questões no filme. (BERGER, 2002, P. 15) 

 

 A autora ainda acrescenta que muitos filmes de jornalismo têm o final feliz 

representado com a publicação de uma reportagem ou a manchete do jornal exposta na banca. 

Este desfecho denota a ação do jornalista na trama, estabelecendo a verdade dos fatos. E se a 

notícia está publicada, é porque é verdadeira, devido à credibilidade jornalística. 

O público-alvo da mídia está acostumado a acompanhar apenas o produto-final de 

todo processo: a notícia jornalística. O desenvolvimento da pauta, a busca pelas fontes 

corretas, a coleta de dados, a checagem de informações, a seleção dos conteúdos prioritários 
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para a veiculação e a transformação de uma notícia para o formato jornalístico são atividades 

conhecidas apenas para os profissionais, estudantes ou pesquisadores da esfera das 

comunicações. 

O relacionamento do público com o homem de imprensa é com a reportagem pronta, 

a matéria no jornal, no rádio, na televisão ou na Internet. Ainda é possível afirmar que o jornal 

impresso é a mídia mais afastada do conhecimento popular. Não há como ser visto nem 

ouvido pela sociedade através deste veículo, portanto os filmes de jornalismo são uma forma 

de popularizar, mesmo com possíveis liberdades criativas, a atividade jornalística. 

O trabalho do jornalista se dá por trás dos fatos, não é como o médico, por exemplo, 

que exerce a profissão em contato com seus pacientes. O homem da notícia é mais afastado do 

seu “cliente”, o leitor, o ouvinte, o telespectador ou o internauta. E o cinema tem a capacidade 

de desnudar essa profissão. 

O primeiro registro de um filme de jornalismo data de 1909, com o curta-metragem 

“The Power of the Press”, dirigido por Van Dyke Brook. Quase duas décadas depois, em 

1928, Frank Capra dirige “Mocidade Audaciosa” (The Power of the Press), inspirado no filme 

homônimo. Capra, ainda no cinema mudo, introduz a imagem do jornalista como herói. Os 

newspaper movies surgem, portanto, nos Estados Unidos. Segundo BERGER (2002), este é 

um gênero tipicamente norte-americano, seja porque os filmes daquele paÍs predominam no 

imaginário do público em geral e remetem a personagens de seus filmes, ou porque a grande 

maioria dos filmes de jornalismo pertencem à produção hollywoodiana: 

 

Ainda que grandes filmes de jornalista foram, também, produzidos na Itália, no 
Brasil, na França e na Alemanha, ninguém soube traduzir tão bem o imaginário 
coletivo que associa a profissão à investigação, à aventura, à independência, ao 
arrojo, e, igualmente, ao cinismo, à falta de escrúpulos, à arrogância como o cinema 
americano. Com sua vocação à heroicização dos personagens, o jornalista encontra 
terreno fértil para se desenvolver como uma variável dos dois heróis clássicos do 
cinema americano em que estas características desabrocharam – o cowboy e o 
policial (...). (BERGER, 2002, P. 17) 

 

A aproximação do jornalista com a figura do herói demarca um homem regrado pela 

moralidade, que busca a verdade a todo preço. Com este mesmo perfil, é possível encontrar 

personagens em westerns que também podem ser considerados filmes de jornalismo. Pode-se 

citar como exemplo o primeiro filme do gênero a receber o Oscar de Melhor Filme: 

“Cimarron” (Idem, 1931). Neste faroeste de jornalista, existe a representação do profissional 

como um destemido defensor dos direitos dos oprimidos, sem buscar nada em troca. Em plena 
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época de colonização, o jornalista é o apoio aos mais humildes e exerce a função de 

mantenedor da justiça e da ordem, tem uma visão à frente do seu tempo. 

O gênero noir também recorreu à figura do jornalista para reforçar o conceito do 

investigador. Filmes policiais e de gângsteres exploraram essa possibilidade e reforçaram a 

dicotomia entre o homem determinado a descobrir a verdade encoberta por trás de uma trama 

intrincada e o outro de caráter dúbio. A construção dramática dos personagens policiais e 

jornalistas se confundia. Atores como Humphrey Bogart chegavam a interpretar papéis 

semelhantes relativos aos dois tipos de profissionais. 

A representação do jornalista como herói faz lembrar que Clark Kent, o Superman, é 

o repórter de um veículo de comunicação diário. Este pode ser interpretado como uma 

analogia para o mito do heroísmo que a cultura norte-americana trouxe para este profissional. 

Na sétima arte, o herói não está representado apenas por personagens fictícios ou fantasiosos. 

Em “Todos os Homens do Presidente” (All the President’s Men, 1976) é reconstituído o 

escândalo Watergate, em que dois repórteres do respeitado jornal Washington Post investigam 

uma trama de sabotagem política. A descoberta de informações bombásticas e a publicação 

desse conteúdo culmina na renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 

1974. O episódio verídico foi acompanhado com competência pelos repórteres Carl Bernstein 

e Bob Woodward, vividos na tela respectivamente por Dustin Hoffman e Robert Redford. 

Este filme é uma referência entre os newspaper movies que ressaltam a prática do 

bom jornalismo, aquele compromissado com a verdade, que questiona as fontes mais 

confiáveis e entrega à sociedade a notícia que é de interesse público. Adriano Messias de 

Oliveira (2004), em análise de “Todos os Homens do Presidente”, baseado nas teorias do 

jornalista, observa que o filme apresenta ao espectador comum, elementos do processo de 

construção da notícia, como, por exemplo, reuniões de pauta e o contato com as fontes. Para o 

autor, a prática representada neste filme deveria servir de modelo para os jornalistas, mas isto 

não ocorre. 

No entanto, é importante rememorar a pluralidade de visões que o cinema trás para o 

papel do jornalista. A pesquisadora Isabel Travancas (2001) destaca os dois principais tipos 

de jornalista que o cinema explora em diferentes períodos. As características de cada modelo, 

porém, são pré-estabelecidas. O mocinho defende os valores que garantem a democracia, 

como a moralidade, a verdade e o bem comum, enquanto o vilão não tem caráter e é capaz de 

colocar os interesses particulares à frente da carreira. PAIVA (2005) também comenta sobre a 

existência de outros parâmetros para o jornalista no cinema, além do herói: 
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(...) nem sempre o mundo dos jornalistas retratado no cinema é digno de afetos 
elevados. Quase sempre as atitudes dos jornalistas, da imprensa, da televisão, 
exibidas na tela, depõem contra a sua dignidade. Os conflitos ideológicos, afetivos 
e políticos no espaço da comunicação vêm de longa data, antecedem à própria 
imprensa e os grandes filmes sempre estiveram atentos para as suas expressões nos 
lugares mais fortuitos (PAIVA, 2005, P. 3) 

 

Um dos exemplos para o jornalista-vilão é o personagem Charles Tatum, 

interpretado por Kirk Douglas em “A Montanha dos Sete Abutres” (Ace in the Hole, 1951). O 

diretor e jornalista Billy Wilder conta neste filme a história do jornalista decadente, 

consumido pelo alcoolismo, que vai trabalhar em um pequeno jornal do interior para 

recuperar a boa forma e sair do anonimato. A bebida é inserida como símbolo do fracasso de 

Tatum. O objetivo do personagem é a autopromoção, enquanto os valores jornalísticos são 

deixados em segundo plano. 

Tatum manipula a situação de um homem soterrado em uma montanha para atrair as 

atenções. O repórter manipula o fato desde o início de modo que a notícia que pode salvar sua 

carreira não se esgote. A ação do jornalista é nociva, falta com a verdade e tem trágicas 

conseqüências. A visão de Billy Wilder para o profissional serve como crítica à imprensa 

marrom, nicho de produção destinado ao sensacionalismo barato e a busca de venda de jornais 

acima dos valores éticos. O pesquisador Marcelo Flório (2004) considera esta obra um marco 

na história dos newspaper movies, pois insere no cinema a crítica ao mau jornalismo. Esta 

forma de abordagem traz à tona o debate quanto ao papel e o poder da mídia nas sociedades 

contemporâneas. 

Uma das mais recentes incursões do cinema no exercício antiético da profissão é “O 

Quarto Poder” (Mad City, 1997), em que Dustin Hoffman interpreta o repórter de TV que por 

acaso está na hora e no lugar certo em que um fato noticioso acontece. Enquanto faz uma 

matéria menor num museu, um ex-funcionário desesperado (vivido por John Travolta) entra 

no prédio armado para pedir seu emprego de volta. Hoffman, que já representara um exemplar 

de bom jornalismo, agora faz a antítese. O repórter se vale de artimanhas antiéticas para criar 

um “circo” ao redor do fato e ganhar notoriedade. Mais uma vez se percebe a representação 

do jornalista manipulando a verdade. 

As facetas diferentes que o cinema atribui ao jornalista contribuem para 

compreender a complexidade de temas e conflitos explorados na tela grande. O conhecimento 

prévio das possibilidades de representação do jornalista permite analisar o filme “O Jornal” 

em busca de uma pluralidade maior de sentidos, de modo que o trabalho não se limite a 
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apresentar uma interpretação unidimensional dos dois personagens principais, foco da 

pesquisa. 

 

3.3 – DESCRIÇÃO DO FILME “O JORNAL” 

 

“O Jornal” (The Paper, 1994) é uma produção norte-americana que narra um dia na 

redação do The New York Sun, veículo impresso nova-iorquino. A trama se estabelece na 

tentativa do editor regional Henry Hackett (interpretado por Michael Keaton) verificar a 

veracidade da manchete proposta para a capa do dia seguinte. A pauta é a prisão de dois 

jovens negros suspeitos de assassinar dois empresários brancos. O crime teria acontecido em 

represália à morte de um negro, dias atrás, no mesmo bairro. O enfoque sugerido inicialmente 

indica a culpa dos réus. A idéia é defendida pela editora executiva Alicia Clark (Glenn Close) 

e aceita pelo editor chefe Bernie White (Robert Duvall). 

Hackett tem indícios de que a prisão seria de fachada e toma a iniciativa de checar a 

possibilidade de a verdadeira autoria do crime estar acobertada. O editor terá até à noite, 

quando se encerra o deadline para conseguir as informações que comprovem sua hipótese 

para publicar a notícia correta. Enquanto arquiteta a coleta de dados, trava um embate 

editorial com Alicia para garantir que a verdadeira versão dos fatos seja divulgada, caso seja 

esclarecida a tempo. Hackett ainda tem que resolver sua vida particular, pois a esposa Martha 

(Marisa Tomei), também jornalista, está grávida e cobra sua maior presença no convívio do 

casal. 

O objeto de análise é um filme voltado principalmente para a vida de jornalista e sua 

rotina na elaboração da notícia. Os cinco principais atores pela ordem dos créditos iniciais 

representam jornalistas, logo “O Jornal” apresenta diversas representações para este universo 

particular. Apesar disso, conforme já informado, a análise se detém nos dois personagens 

principais: o editor regional Henry Hackett e a editora executiva Alicia Clark. 

“O Jornal” é dirigido por Ron Howard, que se notabilizou por realizar comédias e 

filmes familiares antes deste exemplar de newspaper movie, como “Splash” (Idem, 1984), 

“Cocoon” (Idem, 1985), “Willow na Terra da Magia” (Willow, 1988) e “O Tiro que Não Saiu 

Pela Culatra” (Parenthood, 1989). Suas obras apresentam uma característica específica: a 

capacidade imaginativa. 

Howard tem o hábito de tratar seus filmes com leveza, de uma forma acessível ao 

público, com um ritmo que beira a fronteira entre o real e o ficcional. Cria situações 

exageradas e fantasiosas que dificilmente aconteceriam na vida cotidiana. Com isto quer se 
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dizer que nem tudo mostrado por este diretor se aplicaria a uma situação real, e não tem 

nenhuma evocação a qualquer caráter sobrenatural. Howard se consagrou posteriormente ao 

receber o Oscar de Melhor Diretor pelo filme “Uma Mente Brilhante” (A Beautiful Mind, 

2001). 

O ator principal de “O Jornal” é Michael Keaton, que tinha até então no currículo a 

caracterização de papéis engraçados e carismáticos em comédias como “Johnny, o Gângster” 

(Johnny Dangerously, 1984) e “De Médico e Louco Todo Mundo Tem um Pouco” (The 

Dream Team, 1989). 

Em “Fábrica de Loucuras” (Gung Ho, 1986), outra comédia, foi dirigido pela 

primeira vez por Ron Howard. Keaton ainda vestiu a armadura do super-herói Batman nos 

dois primeiros filmes da série cinematográfica, em 1989 e 1992. Essa lista de papéis cria um 

perfil do ator como o cara legal, que poderia ser o melhor amigo de qualquer um da platéia. 

Pelas características que impõe a seus personagens, é compreensível que crie empatia com o 

público. Em “O Jornal”, sua performance não foge dessa idéia, o que classifica Henry Hackett 

como um personagem-jornalista mais simpático ao espectador. 

Por outro lado, Glenn Close confere outras características à editora executiva Alicia 

Clark. O histórico prévio da atriz indica um perfil de mulher forte, decidida, fria e de forte 

temperamento, como em “Atração Fatal” (Fatal Attraction, 1987) e “Ligações Perigosas” 

(Dangerous Liaisons, 1988). Alicia tem semelhança com alguns aspectos dessa mulher rude e 

que, no caso do filme em questão, repele os colegas devido ao seu modo de agir. Em 

contrapartida, Hackett tem relação amistosa com os demais. 

Antes de entrar na análise fílmica sobre a representação do papel do jornalista no 

filme estudado, faz-se necessário esclarecer que qualquer sentido encontrado para os 

personagens Henry Hackett e Alicia Clark e a relação entre ambos na narrativa não tem a 

intenção de traçar um conflito entre sexos. A análise identifica em cada personagem sentidos 

como um conceito de jornalista, indiferente quanto ao fato de um ser homem e outra ser 

mulher. No próprio filme não se percebe uma exploração do embate homem x mulher, mas 

jornalista x jornalista. 

Realizado o processo de resgate teórico, inicia-se o procedimento da análise fílmica 

da obra “O Jornal”. 

 

3.4 - ANÁLISE DO FILME “O JORNAL” 
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A narrativa do filme “O Jornal” apresenta alguns elementos que remetem à prática 

jornalística cotidiana. Essa possibilidade se deve ao fato de a história acontecer no espaço de 

um dia, mostrando o processo da reunião de pauta ao fechamento da edição. A grande maioria 

dos personagens faz parte do jornal diário New York Sun, e é na redação deste periódico que a 

ação acontece, ou é de lá que partem as diretrizes no sentido de solucionar a questão central 

do filme: a manchete proposta para a edição do dia seguinte é verdadeira? 

Antes de entrar na rotina do trabalho jornalístico, o filme apresenta o espectador ao 

fato que vai nortear as manchetes do dia seguinte. Logo no primeiro plano, Ron Howard cria 

uma metáfora do tempo, tão importante para a rotina jornalística. A logomarca da produtora 

Universal Pictures, exibido antes do filme começar se funde com o um relógio, já no primeiro 

plano do filme. A aparição de relógios ao longo da história vai confirmar este sentido que o 

diretor gera. Seja nas paredes das salas e escritórios, na fachada de prédios ou no pulso dos 

personagens, o elemento tempo se faz presente com relógios. Essa alternativa serve inclusive 

para situar o espectador no tempo fílmico, pois há um prazo para o fechamento da edição do 

jornal, e a cada vez que é informado o horário, a tensão aumenta. 

A cena inicial se desenvolve à meia-noite e cinco, conforme indica o relógio, que 

está fixo sobre uma lanchonete, de onde saem dois rapazes negros, provavelmente indo para 

casa após encerrar o turno de trabalho. Os dois caminham pelas ruas desertas da redondeza até 

encontrar um carro com o rádio ligado em volume alto. O veículo tem expressões com 

conotações racistas pichadas na lataria (“branco” e “fantasmas”) e no interior o motorista e o 

carona estão baleados, mortos. É possível enxergar um revólver no chão, em meio a estilhaços 

da janela do carro. A dupla de transeuntes assiste o cenário trágico, quando é abordada por 

uma senhora idosa que entra em desespero e começa a gritar. A reação dos rapazes é correr 

em disparada. 

Segundo TRAVANCAS (2001), o relógio nos newspaper movies simbolizam a 

relação do jornalista com o tempo. Este fator influencia na ordem social do mundo urbano, 

contexto no qual o homem da notícia está inserido. Ele tem está habituado a este ambiente e 

age de forma a construir a sociedade. 

A partir do fato inicial, o a narrativa avança ao dia seguinte, que começa com o 

despertador marcando 7 horas e o rádio ligado trazendo as manchetes da manhã. O destaque é 

o assassinato dos dois homens de negócio brancos em Williamsburg, um bairro tipicamente 

negro. Há dois suspeitos e especula-se que o crime seja uma represália pelo morte de um 

negro na semana anterior, na mesma região. 
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Percebe-se que o casal Henry e Martha Hackett se acorda enquanto a rádio W.I.N.S. 

enuncia as primeiras notícias do dia. Ele é o jornalista viciado em trabalho, que chega às 4 da 

manhã da redação, dorme de paletó e precisa beber refrigerante compulsivamente para se 

manter acordado. Ela é colega de trabalho também, mas está de licença porque espera o 

primeiro bebê do casal. Martha, mesmo sabendo da rotina frenética de jornalista, cobra do 

marido uma presença mais efetiva no lar. Henry sempre se sai bem das reclamações. É um 

sujeito bem humorado, apesar da vida estressante de editor regional no jornal de médio porte 

The New York Sun. Esta dificuldade em conciliar a carreira profissional é comentada pela 

pesquisadora Viviane Marques Guedes (2002): 

 

 (…) não existe uma maneira eficaz de dissociar a correria do seu dia a dia nas 
redações dos aspectos fruitivos de sua vida particular. No cotidiano desses 
profissionais, ambos os momentos se confundem, mesclam-se mediante um 
processo simbiótico de interferência. Com isso, o espaço que deveria ser reservado 
às amenidades, ao entretenimento, ao deleite e à fantasia (dimensões do sonho 
cotidiano) é solicitado pela esfera produtiva e pela técnica profissional, que 
subvertem todos os aspectos lúdicos no cotidiano do jornalista. (GUEDES, 2002, P. 
2) 

 

No café de manhã, o instinto de competição está presente quando Henry percebe que 

o único jornal que não publicou o crime foi o em que trabalha. Inclusive todos os demais 

jornais deram capa para o assassinato em Williamsburg, enquanto o Sun tem na manchete 

uma denúncia contra o chefe do Departamento de Trânsito que estacionou em local proibido. 

A publicação dessa matéria se deve a uma vingança pessoal do colunista Michael MacDougal 

(Randy Quaid). E esta é uma prática do Sun, exagerar nas manchetes, chamar a atenção pelo 

pitoresco ao invés de privilegiar a notícia de interesse público. 

As dificuldades financeiras impõem à linha editorial a necessidade de buscar o lucro. 

Essa prática gera a inquietação de Hackett, o herói carismático que quando percebe que seu 

jornal foi “furado”, pensa logo em contra-atacar. No dia seguinte, é o Sun quem deve vencer. 

Na redação do jornal, nota-se em Henry o jornalista bem relacionado, que quando chega para 

o trabalho é bem tratado por todos e sempre tem uma frase engraçada para concluir os 

diálogos. 

Pouco antes da reunião de pauta, o espectador é apresentado à editora executiva 

Alicia Clark, com seu nariz empinado e sua arrogância. É uma figura com características que 

criam a sensação de antipatia no público. Os colegas de trabalho evitam o contato com esta 

pessoa avarenta e fazem piadas dela pelas costas. É alguém a ser evitado. 
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A cena da reunião é uma das cenas principais do filme no aspecto jornalístico. É o 

trecho em que se percebe a discussão de temas pertinentes e a visualização na prática do puro 

jornalismo. O levantamento das possíveis pautas é estabelecido segundo os critérios de 

noticiabilidade, descritos por TRAQUINA (2004) como as características que diferenciam um 

fato comum do fato jornalístico, bem como a relevância para a sociedade, o impacto do 

acontecimento e a proximidade com a região de cobertura do veículo de comunicação. 

São esses critérios que levam a editora de mundo a informar quantas pessoas de 

Nova York ou da região estavam envolvidas direta ou indiretamente com as notícias do 

estrangeiro. A escolha da manchete do dia do The Sun é questionada quanto a esses critérios. 

Uma queixa com o chefe de trânsito não é mais importante do que o assassinato de dois 

empresários com suspeitas de motivos raciais. A pauta sequer foi publicada no jornal, o que 

denota um desleixo, uma perda para esta empresa de médio porte. 

A discussão pela manchete de capa para o jornal do dia seguinte rende o primeiro 

momento em que se percebe o embate entre Henry Hackett e Alicia Clark. Ele é o jornalista 

baseado na ética e acredita que a informação de Williamsburg deve ser investigada, pois um 

colega ouviu no rádio-amador policiais comentando que a prisão anunciada dos jovens negros 

seria para manter as aparências. 

Alicia, no entanto, aproveita de seu cargo superior na hierarquia da empresa para 

definir que a manchete de capa será um acidente no metrô, que causou vários feridos, mas 

nenhuma morte. Hackett julga que este é um fato menos importante. O critério para selecionar 

o acidente é o fato de o jornal ter uma foto em que é perceptível um braço decepado. Esta 

opção vai ao encontro de uma estratégia comercial para aumentar a venda de exemplares. Este 

sensacionalismo é criticado pela postura ética de Hackett, que chega a afirmar que Alicia só 

pensa no dinheiro. 

Esta antítese de posturas entre os dois se ressalta pelo fato de Alicia posteriormente 

pedir o aumento no seu salário junto ao editor chefe, Bernie. A resposta do veterano jornalista 

é que se ela pretende ser bem paga exercendo esta profissão, vai ficar na miséria. Aqui se 

percebe a representação implícita do profissional que abre mão da família, do dinheiro para 

trabalhar em prol de noticiar a verdade e contribuir para a sociedade. Assim deve ser a vida do 

jornalista, segundo o filme, algo próximo do que se entende pelas atribuições deste 

profissional. 

Enquanto Alicia seleciona as manchetes do jornal pensando na venda e busca um 

salário maior, Hackett é o mocinho que pensa no trabalho acima de tudo. No mesmo dia, ele é 

entrevistado por um executivo de um jornal grande da cidade, no qual recebe a proposta de 
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receber um salário superior ao que recebe e ter uma carga horária reduzida. Porém, o herói 

mostra desinteresse na nova oportunidade, pois se ficar onde está, terá atividades, e assim 

exerce seu papel de mártir em benefício da informação. 

Além de não confirmar se aceita ou não a proposta, Hackett, muito astuto, aproveita 

a oportunidade para tapear o concorrente e conseguir uma informação relativa ao caso de 

Williamsburg. Esta ação mais tarde acaba por culminar no cancelamento do convite de 

emprego, e o personagem principal nem se importa, pois está seguro de que o serviço que faz 

é o melhor para manter o jornalismo em alto nível. 

Na segunda reunião do dia, a pauta do metrô cai, pois Hackett comprova a 

importância da pauta de Williamsburg. Porém, Alicia prefere uma manchete que indica a 

culpa dos jovens negros, enquanto Hackett insiste na possibilidade de que eles não sejam 

culpados. Esse segundo embate define bem como os personagens principais são mostrados em 

“O Jornal”. O herói é interessado na verdade e é capaz de ir até as últimas conseqüências para 

revelar o que está oculto. A vilã é acomodada, por ela, será divulgado aquilo que for mais 

cômodo. A investigação sobre Williamsburg implica no adiamento do prazo final para o 

fechamento da edição, o que gera mais custos com horas extras. Alicia opta por deixar a 

matéria que culpa os garotos. Mais adiante no filme, chega a dizer que não há problema que o 

jornal do dia seguinte culpe os garotos. Basta que no outro, a notícia seja a correta. 

Hackett averigua os fatos e em cima do prazo final consegue reverter a situação e 

após reviravoltas na trama, o jornalismo vence. Os jovens foram presos realmente para manter 

as aparências e os verdadeiros suspeitos são uma quadrilha de mafiosos. Apesar de discordar 

desta possibilidade durante todo filme, Alicia fica satisfeita na manhã seguinte, quando o The 

New York Sun tem o seu dia de triunfo, pois deu o “furo” jornalístico com exclusividade. Esta 

metáfora está na cena final, em que graças à imaginação do cinema Martha deu à luz e Henry 

se deita ao seu lado no quarto de hospital. O rádio informa o novo fato relativo ao crime em 

Williamsburg. A rádio que transmite é a mesma do começo: W.I.N.S. A palavra “wins” é a 

conjugação do verbo vencer na segunda pessoa, logo sugere que o “jornalismo vence”, apesar 

de todos contratempos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise fílmica focada nos dois personagens principais (Henry Hackett e Alicia 

Clark) encontra dois perfis distintos de jornalista. Henry guarda maior semelhança com o 

homem ético, interessado em elucidar a realidade dos fatos, mesmo que se faça necessário 

sacrificar o tempo de lazer e a atenção devida à esposa grávida. Por outro lado, Alicia se 

mostra uma jornalista veterana, cansada, mais interessada na promoção profissional e em suas 

necessidades pessoais. 

E que fique claro, não há uma caracterização estereotipada quanto à personagem 

Alicia, pois apesar da aspereza dela como pessoa, ainda assim é uma jornalista serena, capaz 

de justificar as razões para suas atitudes, por mais que sejam autoritárias. É uma vilã com 

argumentos, sentimentos, até, pois apesar de sua postura arrogante ao longo de todo filme, é 

capaz de voltar atrás sua decisão para a capa do jornal do dia seguinte em nome da 

manutenção da credibilidade da profissão. Alicia reconhece que a versão de Henry para o 

crime em Williamsburg é mais fiel à verdade. 

A antítese entre ambos, no entanto, não se solidifica como um confronto entre bom e 

mal jornalista, na medida em que Alicia apresenta defeitos, é verdade, mas acaba se tornando 

figura vencida, pois não acaba sem força para sustentar sua versão equivocada do notícia de 

capa. Sua postura, de acreditar que uma notícia publicada errada hoje se apaga caso seja 

retificada no dia seguinte, é condenável. 

Porém, a personagem que poderia denotar uma visão negativa para a figura do 

jornalista se resume a uma pessoa voltada para outros assuntos, que não os problemas da 

redação. Alicia é ausente do campo de trabalho, e portanto faltam elementos suficientes que 

possam caracterizar uma profissional notoriamente incompetente. É possível vislumbrar, 

inclusive, que Alicia seja ou pelo menos já tenha sido uma repórter destacada, pois ela possui 

propostas de outros veículos de comunicação. 

Se não há uma figura claramente identificada do mal profissional, por outro lado, em 

Henry estão os predicados do jornalista padrão, já explicitados na análise. Em relação ao 

papel do jornalista, portanto, há uma razoável tendência em “O Jornal” a acreditar que embora 

hajam divergências entre colegas, a credibilidade jornalística se mantém no final das contas, 

pois a verdade prevalece. 

Quanto à profissão, há alguns elementos encontrados que vão ao encontro das 

premissas expostas no referencial teórica. A metáfora do tempo é um desses elementos, que 
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remete à correria do cotidiano. As reuniões de pauta mostram a discussão quanto aos valores-

notícia. No entanto, é mais visível o debate dos critérios que definem as notícias mais 

importantes e que servem de base para a edição do jornal de amanhã, do que uma elaboração 

mais criteriosa da pauta para a construção da notícia, em si. Nem mesmo a notícia enfocada 

no filme, o crime em Williamsburg, segue um padrão de investigação. 

O processo de coleta de dados é confuso, um repórter se sobrepõe a outro na 

investigação das fontes. Henry acaba por não se limitar a coordenar a apuração dos fatos por 

parte dos dois repórteres que designou para a cobertura da notícia principal. É o personagem 

principal que assume o papel de herói, foge do ambiente perturbador da redação e vai a campo 

para buscar a informação de uma fonte oficial, o último passo para confirmar sua versão da 

história. 

É notável que em um newspaper movie realizado numa época de superproduções 

fantasiosas e com um diretor da mesma forma que costuma recorrer a narrativas irreais 

ofereça alguma proximidade com a teoria para a prática jornalística. Há algumas liberdades 

criativas, como as reviravoltas da impressão do jornal e o embate quase físico entre Henry e 

Alicia para decidir a capa, mas em geral é notada uma abordagem que guarda relação com os 

conceitos do jornalismo. Neste caso, o cinema conseguiu resgatar, em parte, uma realidade 

mais assemelhada com a prática jornalística. 
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ANEXO A – Capa do DVD do filme “O Jornal” 
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ANEXO B – Sinopse do filme 
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Sinopse 

 

A rotina de The Sun, um tablóide de Nova York, com os problemas pessoais e particulares 

das pessoas que trabalham neste orgão. Tudo gira em torno de dois brancos assassinados e 

dois jovens negros que são acusados de terem cometido o crime e a tentativa de alguns 

repórteres de mostrarem que os jovens acusados são inocentes. 
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ANEXO C – Ficha técnica do filme 
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Ficha Técnica 

 

Título Original: The Paper 

Gênero: Comédia 

Tempo de Duração: 88 minutos 

Ano de Lançamento (EUA): 1994 

Estúdio: Universal Pictures / Imagine Entertainment 

Distribuição: Universal Pictures / UIP 

Direção: Ron Howard 

Roteiro: David Koepp e Stephen Koepp 

Produção: Brian Grazer e Frederick Zollo 

Música: Randy Newman 

Direção de Fotografia: John Seale 

Desenho de Produção: Todd Hallowell 

Figurino: Rita Ryack 

Edição: Daniel P. Hanley e Mike Hill 

 

 

Elenco 

 

Michael Keaton (Henry Hackett) 

Robert Duvall (Bernie White) 

Glenn Close (Alicia Clark) 

Marisa Tomei (Martha Hackett) 

Randy Quaid (Michael McDougal) 

Jason Robards (Graham Keighley) 

Jason Alexander (Marion Sandusky) 

Spalding Gray (Paul Bladden) 

Catherine O'Hara (Susan) 

Lynne Thigpen (Janet) 

Jack Kehoe (Phil) 

Roma Maffia (Carmen) 

Clint Howard (Ray Blaisch) 

Geoffrey Owens (Lou) 


