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RESUMO 

O presente Trabalho Final de Graduação busca apontar como o jornalismo investigativo é 

abordado no cinema. Para o desenvolvimento deste trabalho, a obra cinematográfica 

estadunidense Spotlight: Segredos Revelados foi escolhida como objeto de análise. Por meio 

desta obra, a pesquisa busca analisar como foram demonstrados os métodos de apuração e 

investigação utilizados pela equipe de jornalistas do jornal The Boston Globe com base nas 

técnicas de apuração mencionadas pelo jornalista brasileiro Leandro Fortes, no livro Jornalismo 

Investigativo. A pesquisa também irá abordar os desafios enfrentados pelos repórteres no 

período de apuração das informações, além de discutir sobre os valores éticos dos profissionais 

e compreender a importância do jornalismo investigativo para a sociedade.  

Palavras-chave: Cinema. Jornalismo Investigativo. Métodos de Investigação. 
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ABSTRACT 

This final graduation search seeks to point out how investigative journalism is approached in 

the cinema. For the development of this work, the american movie Spotlight: secrets revealed 

has been chosen as the object of analysis. Through this work, the research....aims to analyze 

how the methods of inestigation were demonstrated byteam of reporters of the boston globe on 

the basis of the determination techniques mentioned by the brazilian journalist Leandro Fortes 

in the book JornalismoInvestigativo. The research will also address the challenges faced by 

reporters in the period of verification of information, as well as discussing the ethical values of 

professionals and understanding the importance of investigative journalism to society. 

Keywords: Movie theater. Investigative journalism. Researchmethods.  
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INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho Final de Graduação busca apontar como o jornalismo 

investigativo é abordado no cinema. O objeto de análise desta pesquisa é o filme estadunidense 

Spotlight: Segredos Revelados (2015), com direção de Tom McCarthy, roteiro do diretor e de 

Josh Singer. Em 2016, a obra cinematográfica concorreu em seis categorias do Oscar, vencendo 

em duas das mais concorridas: Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar como são demonstrados, no filme, os 

métodos de investigação utilizados pelos jornalistas na produção de uma reportagem 

investigativa, utilizando como base as técnicas sugeridas e mencionadas pelo escritor e 

jornalista brasileiro Leandro Fortes, na obra literária Jornalismo Investigativo (2005). Desta 

forma, pretendemos elencar os métodos utilizados no filme por meio da observação, análise e 

comparação baseado nos critérios apontados pelo jornalista brasileiro em seu livro. 

 Como objetivos específicos, pretendemos apontar os desafios enfrentados pela equipe 

de repórteres no período de investigação das fontes e informações; além de discutirmos os 

valores éticos do profissional e compreendermos a importância do jornalismo investigativo para 

a sociedade.   

A escolha por este assunto deu-se pelo interesse no universo cinematográfico e 

também no gênero investigativo. Temos como inquietação compreender porque o jornalismo 

investigativo é tão pouco trabalhado e incentivado em algumas redações jornalísticas ou 

difundido em certas graduações de jornalismo em todo o país.  

As fontes de inspiração sobre o assunto no Brasil são os jornalistas Caco Barcellos, 

Leandro Fortes e Tim Lopes. Atualmente, Caco Barcellos trabalha como apresentador e editor 

do programa jornalístico semanal Profissão Repórter, exibido pela Rede Globo.  

Outro grande ícone da investigação brasileira foi o jornalista Tim Lopes, torturado e 

assassinado pelo líder do tráfico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, após a veiculação 

da reportagem “Feira das Drogas”, em 2002. No dia em que foi sequestrado pelos traficantes, 

ele havia ido à Vila Cruzeiro para investigar uma denúncia de exploração sexual de crianças e 

adolescentes, além da venda de drogas em um baile funk da região.  

Sendo assim, é possível notar que o índice de violência contra profissionais da 

imprensa tem aumentado e se tornado frequente. Os profissionais afetados são quase sempre 

aqueles que se envolvem na denúncia ou investigação de algum tipo de crime ou escândalo. Em 
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outubro de 2016, a Organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras(RSF) divulgou 

um relatório com o número de mortes envolvendo jornalistas e colaboradores da imprensa em 

todo mundo. O Brasil aparece na quarta posição do ranking de mortes desses profissionais. De 

acordo com o relatório, o país é um dos mais violentos e inseguros para os profissionais da 

comunicação, que sofrem desde ataques físicos durante manifestações até assassinatos. 

Segundo dados, quatro mortes foram contabilizadas no país. Em primeiro lugar no ranking, está 

o México, com 12 mortes confirmadas. 

Como exemplos cinematográficos, destacamos a obra Todos os Homens do Presidente 

(All The President’s Men) (1976) considerado um dos filmes mais emblemáticos da história da 

investigação jornalística. Em Boa Noite, e Boa Sorte (2005), é retratada história do jornalista e 

apresentador do programa televisivo da CBS See It Now, Edward R. Morrow (David Strathairn), 

do produtor Fred Friendly (George Clooney) e da equipe de jornalistas na busca por desvendar 

uma acusação de comunismofeita pelo senador Joseph Raymond McCarthy. Contudo, alguns 

jornalistas preferiram manter-se fora da investigação por medo de virar alvo de acusações do 

senador. Outra obra cinematográfica sobre o tema é O Custo da Coragem (2003), que relata a 

história de vida da repórter investigativa Veronica Guerin (Cate Blachett) após a denúncia de 

um esquema de tráfico de drogas e corrupção em Dublin, na Irlanda. As reportagens ganham 

repercussão internacional e Verônica passa a sofrer ameaças e perseguições dos criminosos 

denunciados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 JORNALISMO INVESTIGATIVO 

Para compreender o conceito de jornalismo investigativo de forma geral, utilizaremos 

a definição de Lage (2003, p. 138-139): “[...] esforço para evidenciar misérias presentes ou 

passadas da sociedade, injustiças cometidas, contar como as coisas são ou foram e como 

deveriam ser ou ter sido”.  

Nos Estados Unidos, o jornalismo investigativo surgiu por volta de 1955 após a 

Segunda Guerra Mundial. Seu aparecimento deu-se por meio da iniciativa de um grupo de 

jornalistas não satisfeitos com a postura do governo americano na Guerra do Vietnã, entre os 

anos 1955 e 1974. Na época, Richard Nixon, então presidente da nação americana, tentou 

ofuscar a participação do país na guerra, e acabou se envolvendo em um grande escândalo de 

corrupção, conhecido mundialmente como caso Watergate1. O incidente levou à renúncia de 

Nixon da presidência em 1974. O episódio é considerado o marco histórico do jornalismo 

investigativo americano. 

Em meados de 1983, a organização norte-americana denominada Investigative 

Reporters and Editors (IRE) publicou o The Investigative Reporter’s Handbook, um guia que 

enfatiza o conceito de investigação. Conforme IRE (2014) citado por Melo (2015, p. 22), “a 

reportagem, através da iniciativa própria e produto de trabalho de um indivíduo, de assuntos de 

importância para os leitores, telespectadores e ouvintes. Em muitos casos, os sujeitos da 

reportagem desejam que o tema da investigação permaneça oculto”. 

É necessário, pois analisar, conforme Traquina (2004) as relações do jornalismo e 

democracia: 

Existe uma relação simbiótica entre o jornalismo e a democracia na teoria 

democrática. Mas a teoria democrática define claramente um papel adversial entre o 

poder político e o jornalismo, historicamente desde o século XIX. Chamado “Quarto 

Poder”, talvez porque séculos de domínio autocrático e por vezes despótico criaram 

um legado de desconfiança, suspeita e medo em relação ao poder político. Mesmo nas 

chamadas democracias estáveis, a defesa de liberdade é festejada como uma vitória 

da comunidade jornalística (TRAQUINA, 2004, p.23). 

Para muitos jornalistas e pesquisadores da área da comunicação, toda reportagem é 

                                                           
³Em 1972, a dupla de jornalistas Bob Woodward e Carl Berstein, do jornal The Washington Post começou a 

investigar o assalto ao Comitê Nacional Democrata, no Complexo Watergate. Na ocasião, cinco pessoas foram 

presas por fotografar documentos e instalar escutas na sede Democrata. Os repórteres foram informados por uma 

fonte anônima denominada “Garganta Profunda”, que o presidente Richard Nixon tinha conhecimento de ações 

como lavagem de dinheiro. Foram encontradas fitas que confirmavam o envolvimento de Nixon na corrupção. Em 

1974, Nixon renunciada presidência do país.  
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investigativa, pois exige do repórter apuração das informações e das fontes. Sendo assim, 

autores como Lopes e Proença (2006) destacam alguns requisitos básicos para identificar e 

classificar uma reportagem como investigativa.  

A apuração e a investigação devem ser fruto do trabalho do jornalista, não baseada em 

informação elaborada por outras áreas. Segundo, o objetivo deve ser relevante para grande parte 

da população, e não deve possuir interesse de setores privados. Terceiro e último requisito, as 

pessoas investigadas quase sempre tendem a ocultar algo do repórter. 

Sobre a definição de reportagem investigativa, autores como Hunter e Hanson (2013) 

afirmam que: 

A cobertura convencional de notícias depende amplamente– e às vezes, inteiramente– 

de materiais fornecidos pelos outros (por exemplo, pela polícia, governos, empresas, 

etc); ela é fundamentalmente reativa, quando não passiva. A cobertura investigativa, 

em contraste, depende de materiais reunidos ou gerados a partir da própria iniciativa 

do (a) repórter (e por isso ela é frequentemente chamada de “cobertura empreendida– 

em inglês” enterprisereporting) (HUNTER; HANSON, 2013, p.8).  

 

O jornalista brasileiro Leandro Fortes defende, no primeiro capítulo de sua obra 

literária intitulada Jornalismo Investigativo (2005), que o termo “jornalismo investigativo” é 

muito mais uma espécie de marca do que um conceito. O autor ressalta que: 

Nesse contexto, o jornalismo investigativo tem se imposto, primeiro, pela força de 

uns poucos profissionais realmente credenciados para o ofício, depois, pelo poder de 

coerção positiva que certas notícias impõem à autoestima das redações, dos jornalistas 

e, não raras vezes, dos patrões (FORTES, 2005, p.25). 

 

Conforme Fortes (2005), o principal fator que diferencia o gênero investigativo dos 

demais são as circunstâncias muitas vezes perigosas nas quais os jornalistas investigativos estão 

expostos. Na maioria das vezes, a complexidade dos fatos demanda uma investigação ainda 

maior, assim, necessitando de um período mais longo para conclusão da reportagem.  

 

2.2 O TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO NO BRASIL  

Em meados de 1985, a investigação jornalística tomou forma após o fim da ditadura 

militar no Brasil. Por quase duas décadas, a imprensa foi censurada por militares do Palácio do 

Planalto e, inclusive, nas redações dos próprios jornais. Pode-se dizer que o marco da 

investigação, no Brasil, deu-se a partir do impeachment do então presidente Fernando Collor 

de Mello, em 1992.  
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Podemos compreender, com base em Fortes (2005), que foi durante o período de 

governabilidade de Collor que as redações jornalísticas passaram a incrementar os métodos de 

investigação no trabalho. “Os sucessivos escândalos ocorridos entre 1990 e 1992, durante a 

gestão do presidente Fernando Collor de Mello, resultaram em uma febre investigatória 

francamente disseminada pela imprensa nacional” (FORTES, 2005, p.10).  

Já Lage (2003, p.16-17) afirma que “a reportagem colocou em primeiro planos novos 

problemas, como discernir o que é privado, de interesse individual, do que é público, de 

interesse coletivo; o que o Estado pode manter em sigilo e o que não pode”. 

Por meio da obra Jornalismo Investigativo: o fato por trás da notícia (2005), a 

escritora e jornalista Cleofe Monteiro de Sequeira busca retratar o processo de produção e 

elaboração de uma reportagem de cunho investigativo. A autora revela que há uma escassez 

bibliográfica sobre o assunto no Brasil. Cleofe afirma que o jornalismo investigativo se 

diferencia dos demais gêneros pelo processo pelo qual o profissional está inserido, com ênfase 

nas estratégias que o mesmo utiliza no período de averiguação dos fatos. Para ela, 

Ele se transforma em jornalismo investigativo quando o repórter utiliza técnicas e 

estratégias peculiares, que não fazem parte da rotina dos jornalistas de atualidade, e 

quando torna públicos acontecimentos que grupos de poder querem esconder da 

sociedade (SEQUEIRA, 2005, p. 62).  

 

Já para Fortes (2005), uma das grandes dificuldades e problemas enfrentados pelos 

repórteres do gênero investigativo é a falta de perspectiva de um futuro melhor para a profissão.  

Mais grave do que as dificuldades e problemas éticos do jornalismo investigativo hoje 

é o seu futuro, ou melhor, a falta de perspectiva de que e faça algo do tipo no longo 

prazo. Os jovens que são despejados no mercado de trabalho não têm ideia de como 

se fazer esse tipo de reportagem-e boa parte não quer saber mesmo. A maioria dos 

cursos de jornalismo não têm disciplinas que ao menos discutam o assunto (FORTES, 

2005,  p.82). 

Talvez isso seja devido às falhas dos muitos cursos de jornalismo pelo país, a não 

ofertarem uma disciplina voltada a área da investigação ou sequer produzir debates e palestras 

sobre o assunto durante a graduação2.  

A falta de incentivo e o receio de perder dinheiro é um dos motivos pelos quais as 

empresas jornalísticas não vêm investido em profissionais capacitados para o trabalho de 

investigação.  

                                                           
2No 7º semestre de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, os acadêmicos são apresentados a disciplina 

de Jornalismo Investigativo, onde tem acesso a obras literárias de autores renomados do gênero e ao final do 

semestre, são instigados a produzirem uma reportagem de cunho investigativo.  
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O jornalista é um sujeito que trabalha obedecendo a pautas e prazos; pesquisa exige 

tempo e tem resultados incertos. Empresas jornalísticas frequentemente resistem 

àidéia de deslocar um profissional do trabalho rotineiro para um processo de 

investigação. Preocupação inicial de quem se lança a uma pesquisa mais extensa, é 

sem dúvida, como financiá-la (LAGE, 2003, p. 135-136).  

 

Mesmo com esses percalços, desde 2002, um grupo de jornalistas vem desenvolvendo 

reportagens de cunho investigativo por meio de uma instituição sem fins lucrativos e ligações 

partidárias, denominada Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). A entidade 

preza pelo conceito de um jornalismo investigativo de responsabilidade e qualidade, completo 

de informações. Todos os anos, a associação busca fornecer palestras sobre o gênero 

investigativo voltadas a estudantes e profissionais da área da comunicação.  

A Abraji, em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi, realizou, nos dias 29 

de junho a 1º de julho de 2017, o 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo3, 

em São Paulo. Foram cerca de 70 palestras, além de painéis e cursos práticos distribuídos em 

sessões simultâneas. O último dia do congresso foi marcado pela presença do jornalista Martin 

Baron, editor do jornal The Washington Post. Em 2001, Baron fez parte da equipe de jornalistas 

do jornal The Boston Globe, que investigou as denúncias de abuso sexual por membros da 

Igreja Católica, fato que originou o filme Spotlight: Segredos Revelados, objeto de estudo deste 

projeto de pesquisa.  

Desta forma, destacamos outra pioneira no ramo da investigação no país é Agência de 

Reportagem e Jornalismo Investigativo, a Pública. Fundada em 2011 e também sem fins 

lucrativos, a Pública tem como objetivo produzir conteúdo voltado ao interesse público, sempre 

preservando o direito à informação e à democracia. A Pública também promove o trabalho do 

jornalismo investigativo independente, por meio estudantes da área, projetos de jornalismo 

independente, além de ofertar bolsas para o desenvolvimento de reportagens. 

Já a Organização Repórteres sem Fronteiras4criou o “Barômetro da Liberdade de 

Imprensa 5 ”, uma espécie de tabela que contabiliza todos os registros comprovados de 

assassinatos e prisões de jornalistas durante o exercício da profissão em diversos países. A 

tabela é separada pelos tópicos: jornalistas assassinados; jornalistas cidadãos assassinados; 

colaboradores assassinados; jornalistas presos; jornalistas cidadãos presos e colaboradores 

                                                           
3 Saiba mais sobre o 12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo.Disponível em: 

http://congressoabraji.blogspot.com.br/2017/07/direito-de-exercer-profissao-de.html 
4Em 1985, foi fundada a ONG Repórter sem Fronteiras (RSF) cujo objetivo é defender a liberdade de imprensa 

de jornalistas e colaboradores, além de assegurar pela integridade.   
5Tabela do Barômetro da Liberdade de Imprensa em anexo na página 68. 

http://congressoabraji.blogspot.com.br/2017/07/direito-de-exercer-profissao-de.html
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presos.  

 

2.3 CINEMA  

Com base em Merten (2003), podemos compreender que em 28 de dezembro de 1895, 

no subsolo do Grand Café, localizado na Avenida BoulevarddesCapucines, em Paris, os irmãos 

franceses Auguste e Louis Lumière deram um importante passo rumo ao desenvolvimento do 

universo cinematográfico. Na ocasião, os Lumière exibiram ao público dois filmes: A Chegada 

do Trem à Estação e A Saída dos Funcionários da Fábrica, por meio da sua nova criação 

intitulada cinematógrafo. Derivada do grego, a palavra cinematógrafo significa registro do 

movimento. O invento tinha como objetivo filmar, revelar e projetar películas em qualquer 

superfície branca e lisa.  

Produzido em preto e branco, mudo e com câmera parada, o filme A Chegada do Trem 

à Estação de La Ciotat tem duração de aproximadamente 50 segundos, mas foi o tempo 

suficiente para assustar muitaspessoas que estavam na sala. “E de repente, um grito de susto: 

um trem vem rodando, e avança na direção do público! No escuro algumas pessoas até se 

levantaram da cadeira. [...] O trem não vai sair da tela!” (BROCHARD; FOIRET, 1995, p.10-

11).  

Nesse sentido, ressaltamos com base em Bernardet (1991) que: 

Não só o cinema seria a reprodução da realidade, seria também a reprodução da 

própria visão do homem. Os nossos dois olhos permitem ver em perspectiva: não 

vemos as coisas chapadas, mas as percebemos em profundidade. Ora, a imagem 

cinematográfica também nos mostra coisas em perspectiva e por isso ela corresponde 

à percepção natural do homem (BERNADET, 1991, p.17). 

 

Os irmãos já haviam apresentado o cinematógrafo aproximadamente cinco vezes, mas 

aquela era a primeira em que havia público pagante. O público era constituído em sua maioria 

pela classe dos operários, que aproveitavam o baixo valor financeiro dos ingressos para apreciar 

a novidade em meio a outras atrações.  

A partir desse momento, os Lumière ficaram conhecidos como “pais” do cinema. 

Porém, segundo Brochard e Foiret (1995) é possível afirmar que os irmãos não o criaram 

sozinhos, pois tinham como fonte de conhecimento a mescla de experimentos realizados por 

outros inventores como: Émile Reynaud, Étienne Jules Marey, também conhecido por Dr. 

Marey, Thomas Edison e com apoio da fotografia de NicéphoreNiepce e Louis Jacques 
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MandéDaguerre.  

No entanto, três anos antes dos irmãos Lumière apresentarem o cinematógrafo aos 

espectadores, o engenheiro Léon Bouly já havia desenvolvido um aparelho que captava o 

registro instantâneo de imagens em movimento e o denominado cinematógrafo. Após o 

ocorrido, Bouly reivindicou a patente sobre o termo.  

Assim como os irmãos Lumière, o inventor Thomas Edison ficou conhecido por 

desenvolver importantes aportes tecnológicos que contribuíram para o desenvolvimento 

cinematográfico.  

As investigações de Edison nos domínios da imagem foram consequência de uma 

invenção anterior, o fonógrafo, que comercializou em 1888, como uma máquina para 

automatizar a estenografia em escritórios, mas que só viria a alcançar sucesso 

comercial como aparelho de entretenimento à base de moeda para audição musical 

individual com fone de ouvido. Em abril de 1894, Edison lançou o quinetoscópio, 

baseado em princípios semelhantes a uma máquina de moeda com visor individual 

para exibição de filmes (DA-RIN, 2006, p. 23-24).  

 

Entretanto, Da-Rin (2006) faz uma importante contextualização sobre a necessidade 

de renovação fílmica das obras apresentadas pelo cinematógrafo: 

A curiosidade do público pela novidade técnica durava um breve período. A partir 

daí, a afirmação destes dispositivos no campo do entretenimento dependia de uma 

permanente renovação dos programas de filmes.  

O cinema destes primeiros anos era profundamente dependente de outras formas 

culturais, como o teatro popular, a imprensa, as histórias em quadrinhos e as palestras 

de lanterna mágica. Daí se originava a fonte de inspiração para os conteúdos, mas 

também para o próprio modo de representação, que precisava ser compatível com 

filmes constituídos de um único plano, com duração inferior a um minuto.  

Atos de malabarismo, exibições de halterofilistas, danças e lutas eram ações 

mecânicas que não chegavam a demandar uma interpretação. Já em casos de cenas 

cômicas ou dramáticas, que seguiam a linha muito apreciada do burlesco e do 

melodrama, era necessário que se limitassem a uma atuação curta em forma de 

pantomina, em que o exagero dos gestos compensava a fala dos meios alternativos 

(DA-RIN, 2006, p. 29-30). 

 

No decorrer dos anos, o cinema tem se aproveitado do avanço tecnológico para 

conquistar ainda mais o público. Podemos afirmar com base em Dias (2007), que a sétima arte 

criou um conjunto de técnicas capaz de definir linguagens próprias ao meio. Assim, os cineastas 

passam a utilizá-las para criar um vínculo entre a obra real e o público.  

 

2.3.1 A PRESENÇA DO JORNALISMO NO CINEMA 
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O gênero investigativo já foi abordado em inúmeros filmes ao longo dos anos.  O já 

citado Todos os Homens do Presidente (All The President’sMen) pode ser considerado um dos 

filmes mais emblemáticos da investigação. 

 A história gira em torno do trabalho de apuração de dois repórteres investigativos do 

jornal The Washington Post. Carl Bernstein (Dustin Hoffman) e Bob Woodward (Robert 

Redford) investigam uma rede de lavagem de dinheiro e espionagem, denominada Watergate. 

Tudo começou quando cinco homens invadiram o edifício Watergate, local da sede do Partido 

Democrata.   

Os invasores tinham ligação com a CIA e FBI, e no momento do flagra estavam 

tentando instalar câmeras e escutas. Um dos envolvidos na operação é o então presidente 

reeleito dos Estados Unidos, Richard Nixon. O trabalho dos jornalistas levou o escândalo à tona 

à sociedade e forçando, logo em seguida, a renúncia de Nixon. Já o filme, foi vencedor de quatro 

categorias no Oscar em 1977: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção de Arte, Melhor Som 

e Melhor Roteiro Adaptado.  

A obra Boa noite, e Boa Sorte (Goodnight, andGoodLuck) (2005), retrata história do 

jornalista e apresentador do programa televisivo da CBS See It Now, Edward R. Morrow (David 

Strathain), do produtor Fred Friendly (George Clooney) e da equipe de jornalistas na busca por 

desvendar uma acusação feita pelo senador Joseph McCarthy. Entre 1940 e 1950, os Estados 

Unidos estava preocupado com a possível ameaça de comunistas. McCarthy6 afirmou que cerca 

de 200 comunistas estavam infiltrados no governo americano. Um grupo de jornalistas se opôs 

a confrontar McCarthy por medo de virar alvo de acusações.  

Outra coprodução norte-americana, britânica e irlandesa O Custo da Coragem (2003), 

relata a história de vida de Veronica Guerin (Cate Blachett), uma repórter investigativa que 

denuncia um esquema de tráfico de drogas e corrupção em Dublin, na Irlanda. As reportagens 

ganham repercussão internacional, mas Verônica passa a sofrer ameaças e perseguições de 

bandidos.  

Lançado em 2014, Histórias de um Arcanjo– um documentário sobre Tim Lopes,com 

direção de Guilherme Azevedo, relata a trajetória do jornalista sob o ponto de vista do filho, 

Bruno Quintella. O documentário reúne histórias curiosas de pessoas próximas a Tim. 

                                                           
6 O senador Joseph McCarthy ficou conhecido no âmbito político por propagar medidas que impunham controle 

e punições excessivas a qualquer indivíduo que tivesse alguma ligação com comunismo. 
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2.4 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

Pode-se entender por método toda e qualquer ação planejada, que pretende atingir 

algum objetivo. “O desafio do repórter é [...] encontrar evidências soterradas em camadas de 

versões, procurar certezas em situações de incertezas” (PEREIRA JUNIOR, 2006, p.71).  

Na obra Jornalismo Investigativo (2005), o jornalista e escritor Leandro Fortes, lista 

16 fases para a produção de uma boa reportagem investigativa os quais serão parâmetros para 

nossa pesquisa.  

Pesquisa minuciosa: segundo Fortes (2005), repórter deve manter sempre um olhar 

crítico priorizando os detalhes, que muitas vezes são deixados de lado por outros profissionais. 

“Uma dica importante, nesses casos, é fugir das fontes oficiais e óbvias. Além disso, nunca 

deixe de lado uma informação apenas porque seu chefe não deu atenção a ela” (FORTES, 2005, 

p.30).  

O autor cita como exemplo o escândalo de corrupçãonorte-americana, denominado 

Watergate, considerado um marco do jornalismo investigativo. Tudo começou após uma 

complexa investigação realizada por dois repórteres investigativos do jornal The Washington 

Post, que originou o filme Todos os Homens do Presidente.  

Paciência e concentração: todo processo de investigação é baseado na apuração de 

dados e documentos, que exigem dedicação, já que muitas vezes aquele determinado assunto 

não é de domínio do repórter. Segundo Fortes (2005, p.53), “muitas vezes, não é de uma fonte 

ou de um documento que se obtém a informação, mas do cruzamento de vários deles”. Ainda 

assim, Fortes (2005), recomenda que, sempre que surgir alguma dúvida em relação ao material 

apurado, o repórter deve procurar auxílio de outro colega ou de um profissional especializado 

no assunto, desde que seja de sua confiança.  

Insistência e perseverança: Fortes (2005, p.31), destaca: “notícia é tudo aquilo que 

alguém, em algum lugar, quer manter escondido. O resto é propaganda”. Com isso, o autor quer 

afirmar que o repórter não deve esperar colaboração por parte do seu investigado ou de qualquer 

pessoa que esteja ligado a ele. Nos casos dos políticos, Fortes (2005), pede cautela ao repórter 

ao ler releases emitidos por assessores de imprensa.  

Atenção especial: o repórter deve manter-se atento a tudo que acontece ao seu redor, 

principalmente ao que tenta ser ocultado por alguém. Segundo Fortes (2005), é preciso ficar de 

olho em documentos oficiais, como por exemplo, relatórios, processos judiciais, sites, livros 

etc. Esses locais são repletos de conteúdos e informações relevantes para composição de uma 
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boa uma reportagem. Basta ter atenção redobrada.  

O autor cita como exemplo uma investigação realizada por ele, em parceria com 

Gustavo Krieger,chefe da sucursal do Jornal do Brasil. Na ocasião, Fortes apurou a veracidade 

de um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), publicado no Diário Oficial da União, 

que exibia um valor exorbitante de uma viagem de 23 dias à África do Sul realizada pela equipe 

do tribunal.  

O jornalista afirma que desconfiou de um trecho utilizado no texto que estava no 

presente do indicativo. Com essa falha, ele descobriu que o trecho correspondia a um texto do 

exemplar da edição África do Sul, do Almanaque Abril.  

Entrevistas, muitas entrevistas: o autor destaca que o repórter, deve durante a 

entrevista procurar coletar o maior número de informações e contrapontos possíveis sobre o 

assunto.  

Lembrar sempre de gravar cada uma delas e guardar as fitas em local seguro. Um dos 

maus hábitos preferidos de quem é flagrado por um repórter é mandar cartinha para 

redação dizendo que não disse o que disse. E quanto mais poderoso é o entrevistado, 

mais vulnerável se tornar o repórter (FORTES, 2005, p. 32). 

 

No final, acaba ficando a palavra do repórter contra a da fonte. Para assegurar a 

veracidade e evitar possíveis problemas futuros, é recomendável gravar todas as entrevistas.  

Conhecimento policial básico: o autor destaca que o repórter deve dar a mesma 

importância e atenção a todas as informações, sejam elas oriundas de fontes oficiais como até 

mesmo do seu próprio trabalho de apuração. Fortes (2005) aconselha que cada jornalista faça 

bons contatos com oficiais como juízes, policiais e delegados, pois assim, garante a qualidade 

e a veracidade do conteúdo que pretende transmitir ao leitor.  

Curiosidade e desconfiança: o repórter nunca deve confiar por inteiro nas fontes e 

em informações superficiais para construção do trabalho. Ele deve sempre buscar averiguar a 

veracidade do assunto antes de publicá-lo. A veiculação de informações incorretas pode causar 

sérios riscos aos envolvidos e a própria credibilidade do repórter.  

Em meados de 1994, o povo brasileiro acompanhou um dos escândalos mais marcantes 

envolvendo a mídia paulista, o caso Escola Base. A precoce divulgação de informações, seguida 

da falta de checagem do conteúdo pelos jornalistas levou ao julgamento indevido de seis 

pessoas, acusadas de abuso sexual de crianças. A mídia baseou-se em informações fornecidas 

pelas fontes oficiais, a polícia e os laudos médicos e, também, nos relatos dos pais dos alunos, 
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sem nunca ouvir o outro lado da história. O fato é que amos mais parte foi comprovada a 

inocência dos envolvidos. No entanto, as suas vidas e reputação foram destruídas pela 

divulgação incorreta dos fatos. 

Discrição: todo jornalista, em especial o investigativo, deve calcular cada passo dado 

ao longo do período de levantamento de informações da reportagem, pois um mínimo deslize 

pode comprometer todo o desenvolvimento da investigação.  

Segundo Fortes, o repórter investigativo deve ser pouco conhecido, além de evitar 

exposição, por meio de fotografias e vídeos, procurar falar o mínimo possível ao telefone para 

evitar que as conversas sejam gravadas e, principalmente, manter uma relação profissional com 

a fonte. No Rio Grande do Sul, a RBS TV– afiliada da TV Globo, têm Fábio Almeida e Giovani 

Grizotti compondo o quadro de jornalistas investigativos, cujos rostos não são conhecidos pelo 

público. 

Checar, checar, checar: Fortes (2005) recomenda que toda vez que o repórter estiver 

em dúvida em relação a uma informação, ele deve procurar esclarecer todas as dúvidas antes 

de torná-la pública. O autor afirma que um simples descuido, por exemplo, um nome 

divergente, idade ou até mesmo uma fotografia do indivíduo errado pode gerar uma confusão 

enorme.  

Liberte-se de preconceitos: a reportagem deve ser construída sem princípios pessoais 

e religiosos do repórter. Conforme Fortes (2005, p.35): “a boa notícia pode ser retirada de 

qualquer contexto, ainda que, inicialmente, a circunstância não pareça favorável e aos fatos, 

críveis”.  

Arquivos bem organizados: separar os arquivos (documentos, textos e anotações) 

por pastas ou envelopes identificados para facilitar a contextualização do que é escrito, 

escaneado ou digitado.  

Frieza, objetividade e precisão: independente de quem seja a fonte e do que ela fez, 

o repórter deve sempre tratá-la com respeito. Não adjetive as fontes, apenas faça um trabalho 

de qualidade onde o leitor é capaz de identificar quem é a pessoa errada na situação. Vale 

ressaltar o Art. 12 do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, no inciso III, afirma: “tratar 

com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar”.  

Lealdade ao leitor: Fortes (2005) ressalta que repórter deve-se pautar pela ética e 

preservação da democracia para a construção de uma matéria de relevância pública.  
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Coragem e responsabilidade: o repórter investigativo trabalha com a denúncia contra 

crimes que envolvem políticos corruptos, corporações fraudulentas ou qualquer outra atividade 

que venha sendo mantida em segredo por alguém. O autor destaca que em hipótese alguma o 

jornalista deve colocar sua vida em risco com o intuito de concluir uma pauta.  

Respeito às fontes: Fortesressalta que o repórter deve prezar sempre pela vontade do 

entrevistado em falar abertamente ou não. A Constituição Federal assegura o direito do 

jornalista em manter sua fonte em sigilo.  

Respeito às fontes é uma das chaves da profissão e uma das razões dalongevidade dos 

bons repórteres, principalmente os que cobrem as áreaspoliciais e militares. Quando 

uma fonte fala em off, em off deverá estar ainformação passa por ela. O repórter não 

pode ser pressionado pelos seuschefes para abrir suas fontes em hipótese nenhuma 

(FORTES, 2005, p. 37). 

 

Clareza e simplicidade: o autor enfatiza que o repórter deve manter um texto 

compreensível, para que todo leitor tenha capacidade de compreender tudo o que está escrito. 

Caso contrário, será apenas meses de trabalho jogado fora.  

 

2.5 ÉTICA NO JORNALISMO 

Em vigor desde 1987, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 7 busca assegurar 

a qualidade e o respeito ao trabalho do profissional da comunicação durante sua relação perante 

a comunidade e entre os próprios jornalistas, além de prezar pelo direito do cidadão de poder 

informar, de ser informado e de ter acesso à informação de qualidade. Para Christofoletti (2006) 

citado por Fantinel, Pereira e Moraes (2008, p.3): “[...] quando um grupo profissional elabora 

um conjunto de regras para orientar a conduta de seus membros, não há ali somente um esforço 

para normatizar atitudes, mas também mostrar à sociedade que aquela categoria cultiva e se 

apoia em alguns valores”.  

Este mesmo Código de Ética foi atualizado em 2007, durante o Congresso 

Extraordinário de Jornalistas, em Vitória, ES.  

À primeira vista, comparados o código atual e o de 1986, pode-se notar que a versão 

de Vitória é mais enxuta, já que o documento passou de 27 para 19 artigos. Vã ilusão. 

Na verdade, o novo código é mais amplo que seu antecessor e combina conteúdos [...], 

fundindo artigos, o que dá a impressão de uma peça mais sintética. 

(CHRISTOFOLETTI8, 2006 apud FANTINEL, PEREIRA e MORAES, 2008, p. 4).  

                                                           
7 Confira o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Disponível em: <http://fenaj.org.br/wp-

content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf> 
8CHRISTOFOLETTI, R. Por um novo código, uma nova ética. 2006. 

http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf


24 
 

 

Dentre todos os artigos, podemos destacar alguns tópicos pertinentes, por exemplo, o 

Artigo 2º declara que o acesso à informação de interesse público é um direito fundamental de 

todo cidadão e os jornalistas não podem admitir que este interesse seja violado. Os incisos I e 

II evidenciam que as informações devem ser precisas, corretas e de interesse da sociedade e 

devem ser pautadas, independente da natureza jurídica ou linha política dos proprietários e/ou 

diretores dos meios de comunicação. Karam (1997) afirma que “[...] é possível falar em direito 

social à informação como direito de todos, e o jornalismo como a forma pela qual [...] é possível 

o acesso imediato ao todo”. Enquanto o inciso III preza pela liberdade de imprensa e direito do 

exercício do jornalismo perante a responsabilidade social.  

Conforme o Artigo 11º, inciso III, o jornalista não pode utilizar-se de informações 

obtidas de forma irregular, por exemplo, por meio de identidades falsas, com auxílio de 

tecnologias, ou seja, microcâmeras, canetas ou microfones ocultos, exceto em casos em que o 

assunto seja de extrema relevância para sociedade e somente quando todas as alternativas de 

comprovar o fato tenham sido esgotadas.  

Como exemplo, podemos citar o desfecho fatal do caso Tim Lopes. Em 2 de junho de 

2002, após adentrar na favela Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, na cidade do Rio de 

Janeiro, o jornalista Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, o Tim Lopes, que ficou conhecido 

nacionalmente após veiculação da matéria “Feira das Drogas”, no programa “Fantástico” foi 

sequestrado e morto por traficantes do Complexo do Alemão. Vencedor do prêmio Esso de 

Jornalismo, Tim havia voltado à favela devido a denúncias de exploração sexual de crianças e 

adolescentes em bailes funks da região.  

O jornalista levava consigo apenas uma microcâmera oculta, para registrar os 

momentos do baile onde ocorria a exploração. Após ser reconhecido por criminosos foi 

sequestrado, torturado e esquartejado. No dia 5 de julho do mesmo ano, foi realizada uma 

perícia em alguns fragmentos de ossos encontrados, onde foi possível confirmar que eram do 

repórter. Além deste material também foi encontrado o restante da microcâmera. 

Ainda podemos destacar os incisos VI e VIII ao Artigo 2º. O primeiro, enfatiza que o 

jornalista deve assegurar pela preservação da imagem do entrevistado/ investigado. O segundo, 

reafirma que o profissional “deve respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à 

imagem do cidadão”.  

Mesmo sendo um filme que aborda a investigação de um assunto muito delicado, como 
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o abuso sexual crianças e adolescentes, Spotlight deixa claro que os princípios éticos 

acompanham o profissional durante seu trabalho. Ao iniciar a apuração dos fatos e 

levantamento de informações, a equipe Spotlight fez valer a proposta do inciso II, do Artigo 

12, que afirma que o jornalista deve anexar provas que comprovem a veracidade e relevância 

do fato investigado. Para isso, contaram com o depoimento de três vítimas: Phil Saviano 

(NealHuff), Joe Crowley (MichaellCreighton) e Patrick (J. P. Valenti) para complementar as 

informações.  

Com base em Bucci (2000) citado por Fortes (2005), podemos compreender a 

necessidade do jornalista em relação à fonte:   

Ser independente da fonte é um desafio clássico e já bastante conhecido. Trata-se de 

não permitir que a proximidade necessária entre o repórter e sua fonte se transforme 

na cooptação do repórter pela fonte: sem notar, o primeiro começa a adotar os pontos 

de vista da segunda, começa a usar o seu linguajar e a desenvolver espontaneamente 

raciocínios que não são próprios nem do veículo em que ele trabalha nem do público 

ao qual ele se dirige, mas dela, fonte (BUCCI9, 2000,apud FORTES, 2005, p.16 )¹. 

 

A todo momento, os repórteres se fizeram valer do inciso III do artigo citado acima, 

pois trataram com respeito todas as pessoas envolvidas no caso. Na busca pela informação, é 

comum que o repórter acabe se submetendo a algumas situações sem perceber. Uma delas seria 

permitir que a fonte assuma o controle da entrevista.  

 

2. 6 CÓDIGO DE ÉTICA AMERICANO 

Utilizaremos o código de ética jornalística americano, denominado Society of 

Professional Journalists criado em 1973 com objetivo de apontar os principais preceitos que o 

jornalista ou profissional da imprensa deve seguir no decorrer do exercício da profissão. O 

código faz parte do livro “A ética no jornalismo”, do autor americano Philip Meyer. Obtivemos 

acesso à obra por meio do Trabalho Final de Graduação, intitulado “O jornalismo em 

Springfield: uma análise sobre a ética do jornalista em Os Simpsons” (2014), do acadêmico de 

Jornalismo Rodrigo Marques de Bem.  

Assim como De Bem (2014), escolhemos elencar seis importantes tópicos: 

Responsabilidade, Liberdade de Imprensa, Ética, Acurácia e Objetividade, Jogo Limpo e 

Compromisso. 

No tópico Responsabilidade destacamos que os veículos e os profissionais da imprensa 

                                                           
9 BUCCI, Eugenio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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devem priorizar o interesse e o conhecimento público sobre os acontecimentos diários ao 

divulgar as informações. O jornalista não deve se beneficiar do status profissional para obter 

algum ganho, caso contrário estará traindo a confiança da fonte. 

No item Liberdade de Imprensa, é destacado que este é um direito do cidadão em uma 

sociedade livre. Isto é, o cidadão tem direito a opinar, discutir e questionar sempre que achar 

válido. 

Em relação à ética profissional, os jornalistas têm a obrigação de preservar o direito 

do cidadão à informação de qualidade. Neste tópico, é destacado que o jornalista não deve, em 

hipótese alguma, aceitar presentes, recompensas ou privilégios para realizar algum tipo de 

trabalho, que possa comprometer a sua imagem ou do local onde trabalha. Além disso, é 

assegurado o direito do jornalista de preservar a identidade de suas fontes nas matérias.  

No tópico de acurácia e objetividade, é ressaltado que a veracidade é o único objetivo 

do jornalista e que a colaboração das fontes é fundamental para que o trabalho aconteça. A 

objetiva e clareza no conteúdo são as principais metas de um jornalista. 

O item Jogo Limpo destaca que os jornalistas devem demonstrar respeito pela 

dignidade, privacidade, direitos e bem-estar das pessoas envolvidas em suas matérias.  

Os jornalistas não devem se basear em informações não-oficiais para divulgar qualquer 

material que possa vir a comprometer a dignidade e privacidade de uma pessoa. No caso de 

acusados, o veículo deve fornecer um espaço para direito de resposta ao indivíduo. Sempre que 

houver alguma divulgação incorreta de informações é obrigação do veículo de comunicação 

realizar uma retratação formal.  

Na última unidade é retratado sobre compromisso do profissional com a fonte, é 

enfatizada a relação de respeito e confiança recíproca que deve existir entre jornalista e fonte.  

 

2.7 ESTADO DA ARTE 

O artigo intitulado “Cinema e Jornalismo: Uma Análise da Representação da Prática 

Jornalística em Filmes” (2014), publicado na Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) aborda a representação do jornalista no universo 

cinematográfico. Os acadêmicos Milanna Ambrósio e Vitor Gavirati sob supervisão da 

professora Msc. Graciene Silva de Sequeira, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 

utilizaram autores como Senra (1997), Berger (2002) e Rosa (2006) para dar ênfase na análise 
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da representação jornalística em filmes.  

Rosa (2006) ressalta que por meio dos newspapersmovie10 o cinema passa a abordar o 

cotidiano da prática jornalística, desde a apuração de informações até a relação ética 

profissional. Para Senra, em grande parte dos filmes os jornalistas não possuem uma história 

pessoal visível na obra.  

Por meio do artigo “Um Olhar sobre o Jornalismo Investigativo Brasileiro. A 

perspectiva da reportagem do livro “Rota 66” (2014), publicado no I Seminário de Pesquisa 

em Jornalismo Investigativo,da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), 

Raissa Nascimento dos Santos e Cláudio Cardo Paiva procuraram abordar os métodos 

investigativos utilizados pelo jornalista Caco Barcellos em sua obra “Rota 66– A História da 

Polícia que Mata” (1992).  

Também foi utilizado como referência para esta pesquisa, o Trabalho Final de 

Graduação intitulado “Jornalismo Investigativo no Cinema– uma leitura analítico-descritiva 

sobre as técnicas investigativas usadas pelos repórteres nos filmes O Solista e O Resgate de 

Um Campeão”, do acadêmico de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, Fernando 

Custódio Oliveira. Nesta pesquisa foi realizada uma leitura analítico-descritiva dos filmes 

acima mencionados com base nas técnicas de investigação proposta por Leandro Fortes, no 

livro Jornalismo Investigativo(2005), a exemplo do que iremos fazer.  

  

                                                           
10NewspaperMovie em português significa filme de jornalista.  
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3 OBJETO DE ESTUDO 

 

O enredo de Spotlight: Segredos Revelados se dá por meio da complexa investigação 

jornalística realizada por uma equipe de quatro repórteres, denominada Spotlight, do jornal The 

Boston Globe, na busca desenfreada por desvendar casos de abuso sexual de crianças e 

adolescentes por membros da Igreja Católica de Boston. O caso ficou nacionalmente conhecido 

ao ser noticiado pela primeira vez no ano de 1997, pelo próprio The Boston Globe.  

Em 2001, o antigo arcebispo Cardeal Bernard F. Law confessou que, há cerca de 17 

anos, designou para uma Igreja, em um bairro da cidade, o padre John J. Geoghan, acusado de 

molestar sete meninos menores de idade. A equipe Spotlight partiu do pressuposto de analisar 

o quanto a Igreja Católica sabia sobre as três décadas de abuso sexual cometidos pelopadre 

Geoghan nas seis paróquias por onde passou no decorrer dos anos. Preocupado com a relevância 

do assunto, o atual editor-executivo do The Boston Globe, Martin Baron (LievSchreiber) 

solicitou que fosse dada entrada em uma ação junto ao Tribunal Superior de Suffolk para 

solicitar a quebra de sigilo dos documentos de Geoghan, alegando que o interesse público seria 

maior que a privacidade dos padres envolvidos.  

Com apoio de documentos da própria Igreja e anuários, a equipe criou uma lista com 

93 nomes de padres que foram afastados das paróquias por motivos como “recomendação 

médica” ou até mesmo sem uma explicação plausível. No ano de 1980, constava que Geoghan 

foi afastado da paróquia por “recomendação médica”, voltando ao trabalho um ano depois.  

Quatorze anos depois, o padre foi novamente afastado pelo mesmo motivo da primeira 

vez. Após vários nomes apresentarem a mesma denominação, os repórteres acreditaram que 

fosse uma especificação para cobrir os casos.  

O perfil das vítimas era quase sempre o mesmo. Meninos, na faixa etária dos quatro 

aos 12 anos, com exceções de crianças com menor idade, provenientes de famílias pobres, em 

boa parte dos casos com a criação familiar feita somente pela mãe. Em situações como estas, 

os clérigos preenchiam o espaço da figura paterna na vida dos menores. Cumpriam tarefas 

básicas como levar à missa, à escola, para tomar sorvete ao fim da tarde, ofertavam ajuda nas 

tarefas escolares e os colocavam para dormir. Os padres se aproveitavam da confiança 

depositada pelas famílias a partir do momento em que deixavam os filhos aos seus cuidados.  

A equipe conseguiu comprovar que todos os casos foram encobertos por autoridades 

religiosas da arquidiocese de Boston. Para evitar escândalos e exposição, a Igreja realizava 

acordos confidenciais– sem registro público, com valores de 20 mil dólares em troca do silêncio 
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das vítimas.  

No início de 2002, o Globe iniciou a série de publicações das reportagens oriundas do 

trabalho dos repórteres. O árduo trabalho de investigação da equipe Spotlight foi responsável 

por encorajar novas vítimas a denunciarem seus agressores. No total, foram cerca de 600 

histórias sobre o escândalo envolvendo os membros da Igreja. Somente em Boston, 250 padres 

foram acusados por abuso sexual de menores. Em dezembro deste mesmo ano, o cardeal Law 

renunciou ao cargo na arquidiocese de Boston.  

 

Ficha técnica 

Spotlight: Segredos Revelados 

(Spotlight: SecretsRevealed) 

 

Direção: Tom Mcarthy 

Roteiro: Tom Mcarthy e Josh Singer 

Gênero: Drama, suspense 

Duração: 129 minutos 

Classificação indicativa: 12 anos 

Lançamento: 3 de setembro de 2015 

Idioma original: inglês 

Elenco:  

Billy Crudup- Eric McLeish 

John Slaterry- BemBrandlee Jr 

Liev Schreiber- Martin Baron  

Mark Ruffalo- Michael Rezendes “Mike” 

Rachel McAdams- Sacha Pfeiffer 

Brian d’Arcy James- Matt Caroll 

Stanley Tucci- MitchelGarabedian 
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Figura 1: Capa do DVD de Spotlight 

 

Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 
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4 METODOLOGIA 

O presente Trabalho Final de Graduação busca identificar os métodos de investigação 

utilizados no filme norte-americano Spotlight: Segredos Revelados com apoio das fases 

propostas pelo jornalista Leandro Fortes, no livro Jornalismo Investigativo (2005). 

Aplicaremos uma pesquisa quali-quantitativa. De acordo com Bauer e Gaskell 

(2002),a pesquisa qualitativa evita os números e trabalha com interpretações sociais.  

Com base em Penafria (2009, p.1-2) utilizaremos uma definição para compreender o 

contexto de análise fílmica: “o objetivo da análise é, então, o de explicar/esclarecer o 

funcionamento de um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de 

tudo, de uma atividade que separa, que desune elementos”.  

A partir disso, compreendemos que para Vanoye e Goliot-Leté (1994): 

Analisar um filme ou um fragmento, é antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-

lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, 

separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho 

nu”, pois é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para 

desconstruí-lo e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. [...] Uma 

segunda fase consiste em estabelecer elos entre esses elementos isolados, em 

compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 

significante: reconstruir o filme ou fragmento (VANOYE11 e GOLIOT-LETÉ apud 

OLIVEIRA, 2003, p.29)². 

 

Para facilitar o trabalho de análise, iremosaplicar as categorias de Fortes (2005) em 

trechos selecionados de Spotlight.Classificamos as fases,já mencionadas nas páginas 21-24,em 

três categorias: apuração, material de investigação e particularidadesdo jornalista.  

1. Apuração                          2. Material de investigação 

Checar, checar, checar  Arquivos bem organizados 

Conhecimento básico policial Atenção especial 

Entrevistas, muitas entrevistas Paciência e concentração 

Pesquisa minuciosa 

 

 

 

                                                           
11VANOYE, Francis; GOLIOT-LETÉ, Anne. Ensaio sobre análise fílmica. Editora Papirus, 1994. 
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3. Particularidades do jornalista  

Clareza e simplicidade  Liberte-se de preconceitos 

Coragem e responsabilidade  Paciência e perseverança 

Curiosidade e desconfiança  Respeito às fontes  

Discrição 

Frieza, objetividade e precisão 

Lealdade ao leitor 

 

Tabela 1:Aplicação das fases de investigação propostas por Leandro Fortes 

(continua) 

Atividades referentes ao 

jornalista e ao trabalho de 

investigação em Spotlight 

Fases de Leandro Fortes Características/ 

categorias 

O novo editor-chefe, Martin 

Baron, debate com os jornalistas 

Bem Brandlee e Walter Robin a 

possibilidade de investigar o caso 

Geoghan.  

Insistência e perseverança 

 

Conhecimento policial básico 

 

Curiosidade e desconfiança 

Apuração 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

Martin Baron designa a missão 

de apurar os fatos sobre o caso 

Geoghan à equipe Spotlight.  

Lealdade ao leitor 

 

Conhecimento policial básico 

 

Coragem e responsabilidade 

Apuração 

 

Material de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

Baron solicita a quebra de sigilo 

dos documentos envolvendo o 

padre John J. Geoghan.  

Coragem e responsabilidade 

 

Curiosidade e desconfiança 

 

Checar, checar, checar 

 

Conhecimento policial básico 

Apuração 

 

Particularidades do 

jornalista  
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Atividades referentes ao 

jornalista e ao trabalho de 

investigação em Spotlight 

Fases de Leandro Fortes Características/ 

categorias 

O repórter Michael Rezendes vai 

ao escritório de advocacia de 

Mitchell Garabedian com intuito 

de convencer o advogado a 

comentar os casos de abuso 

sexual sofridos por seus clientes.  

Insistência e perseverança 

 

Checar, checar, checar 

 

Discrição 

 

Coragem e responsabilidade 

 

 

Apuração 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

Sacha e Robby vão Tribunal de 

Justiça para falar com Eric 

McLeish, também conhecido por 

defender e realizar acordos com 

as vítimas dos padres envolvidos 

em escândalos de pedofilia.  

 

Robby questiona McLeish sobre 

as alegações contra o cardeal 

Law. O advogado explica que em 

casos como esse a prescrição 

pode levar até três anos. O valor 

da indenização paga pela Igreja 

Católica às vítimas é de 

aproximadamente 20 mil dólares 

por vítima.  

Curiosidade e desconfiança 

 

Checar, checar, checar  

 

Clareza e simplicidade 

 

Entrevistas, muitas entrevistas 

 

Coragem e responsabilidade 

 

Respeito às fontes 

 

Apuração 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

Após um momento de distração 

da secretária, o repórter invade a 

sala do advogado. Rezendes 

explica que gostaria de conversar 

a respeito de um artigo publicado 

por Ellen McNamara do The 

Boston Globe, que tratava sobre 

pedofilia envolvendo membros 

da Igreja Católica.  

 

Garabedian questiona o repórter 

sobre o uso de gravador ou 

qualquer outra esfera de obter 

informação oculta; Mike afirma 

que jamais utilizaria nenhum 

material sem autorização.  

 

Insistência e perseverança 

 

Atenção especial 

 

Entrevistas, muitas entrevistas 

 

Discrição 

 

Checar, checar, checar  

 

Respeito às fontes 

 

Apuração 

 

Material de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

 

Atividades referentes ao Fases de Leandro Fortes Características/ 
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jornalista e ao trabalho de 

investigação em Spotlight 

categorias 

Iniciam as buscas por 

documentos relacionados ao caso 

Law e Porter, no arquivo do 

jornal The Boston Globe. Os 

materiais são entregues à equipe 

Spotlight. Sacha acha um recorte 

de jornal sobre uma organização 

destinada às vítimas de padres 

(Rede de Sobreviventes de 

Abuso por Padre), criada por Phil 

Saviano.  

 

A equipe dá início a checagem 

das fontes e da apuração do 

material encontrado no arquivo 

do jornal.  

Insistência e perseverança 

 

Paciência e concentração 

 

Conhecimento policial básico 

 

Checar, checar, checar 

 

Arquivos bem organizados  

 

 

Apuração 

 

Material de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista  

 

 

Durante uma partida de beisebol, 

Mike e Ben conversam sobre o 

progresso da reportagem. 

Incrédulo, Ben questiona a 

relevância de dar prosseguimento 

ao assunto. 

Lealdade ao leitor 

 

Coragem e responsabilidade  

Particularidades do 

jornalista 

Robby está em uma partida de 

golfe com o advogado Jim 

Sullivam, também conhecido por 

defender padres em escândalos 

de pedofilia e fazer acordos com 

as vítimas.  

 

O advogado é claro ao afirmar 

que não pode debater assuntos 

sobre seus clientes com o 

jornalista. 

Curiosidade e desconfiança 

 

Discrição 

 

 

Particularidades do 

jornalista 

APENAS IMAGENS 

A cena faz um “mix” de 

encontros dos personagens. 

Inicia com Matt Carroll saindo de 

casa com a família; seguindo 

para Sacha na Igreja com sua avó 

ouvindo o sermão do padre. A 

fala do padre fica ao fundo 

enquanto aparece a imagem de 

Baron lendo jornal em um 

restaurante. Logo, aparece Mike 

Insistência e perseverança 

 

 

 

Particularidades do 

jornalista 
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se exercitando na beira da lagoa 

e correndo em direção ao 

trabalho.  

Phil Saviano chega ao The 

Boston Globe para falar com a 

equipe Spotlight. Durante o 

encontro, Saviano relata sua 

experiência dramática com o 

padre. Sentados em círculo os 

jornalistas ficam atentos a cada 

palavra do homem.  

 

Robby pede para que verifiquem 

os antecedentes de Saviano, além 

de contatar mais vítimas.  

Paciência e concentração 

 

Atenção especial 

 

Entrevistas, muitas entrevistas 

 

Respeito às fontes 

 

Curiosidade e desconfiança 

 

Clareza e simplicidade 

Apuração 

 

Material de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

Sacha encontra com John 

(vítima) e ouve seu relato de 

abuso. Enquanto isso, Mike ouve 

atento ao relato de Patrick (outra 

vítima) acompanhado de 

Garabidean. Sacha e John saem 

para caminhar para que ele possa 

contar em detalhes o fato.  

Paciência e concentração 

 

Atenção especial 

 

Liberte-se de preconceitos 

 

Frieza, objetividade e precisão 

 

Respeito às fontes 

Métodos de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

Mike recebe uma ligação de 

Richard Sipe, fundador de um 

Centro de Tratamento para 

Padres Acusados de 

envolvimento sexual.  

Atenção especial 

 

Entrevistas, muitas entrevistas  

 

Respeito às fontes 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

É possível identificar o 

levantamento de informações 

pelos jornalistas Mike, Robby e 

Matt se reúnem no arquivo do 

jornal em busca de documentos 

que comprovem o afastamento 

de padres envolvidos em 

escândalos de pedofilia.  

Paciência e concentração 

 

Conhecimento policial básico 

 

Checar, checar, checar 

 

Arquivos bem organizados 

 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

 

 

Sacha e Robby confrontam 

McLeish sobre a existência de 

acordo confidenciais entre a 

Igreja e às vítimas.  

 

Frieza, objetividade e precisão 

 

Coragem e responsabilidade 

Particularidades do 

jornalista 

Atividades referentes ao Fases de Leandro Fortes Características/ 
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jornalista e ao trabalho de 

investigação em Spotlight 

categorias 

Sacha e Robby voltam a 

confrontar McLeish sobre o 

número de acordos que fechou. O 

advogado se exalta e afirma que 

há muito tempo havia enviado ao 

The Boston Globe uma listagem 

com 20 nomes de padres 

envolvidos. No final ele confirma 

que fechou 45 acordos.  

Entrevistas, muitas entrevistas 

 

Frieza, objetividade e precisão 

Apuração 

 

Particularidades do 

jornalista 

 

 

A equipe de jornalistas inicia 

uma verificação cautelosa dos 

anuários. Matt fica boquiaberto 

ao perceber que havia um 

endereço muito próximo a sua 

casa que servia como Centro de 

Tratamento para Padres 

Abusadores.  

Pesquisa minuciosa 

 

Paciência e concentração 

 

Atenção especial 

 

Conhecimento policial básico 

 

Arquivos bem organizados 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

 

 

APENAS IMAGENS 

Sacha inicia uma busca por 

vítimas e padres envolvidos no 

escândalo. A repórter se junta a 

Matt e começam a ouvir relatos 

das vítimas.  

 

Sacha encontra o ex-padre 

Ronald Paquin e é direta ao 

perguntar se ele molestou 

crianças. Ele afirma que sim, mas 

garante que nunca sentiu prazer 

na ação. 

Insistência e perseverança 

 

Atenção especial 

 

Entrevistas, muitas entrevistas 

 

Liberte-se de preconceitos 

 

Respeito às fontes 

 

Frieza, objetividade e precisão 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

Mike dá início a busca por 

documentos contra Geoghan, que 

antes estavam sob sigilo da 

justiça.  

Checar, checar, checar 

 

Arquivos bem organizados 

 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

Robby mostra cartas que 

comprovam que Law sabia do 

envolvimento dos padres com as 

crianças. A direção estipula a 

equipe Spotlight o prazo de seis 

semanas para conclusão do 

produto. 

Coragem e responsabilidade Particularidades do 

jornalista 
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Atividades referentes ao 

jornalista e ao trabalho de 

investigação em Spotlight 

Fases de Leandro Fortes Características/ 

categorias 

Mike pede ao editor para publicar 

a matéria, mas com frieza, Robby 

afirma que não, pois é preciso 

pegar o “sistema inteiro” e não 

apenas um padre que acobertou 

outro. 

Frieza, objetividade e precisão  

 

Lealdade ao leitor 

Particularidades do 

jornalista 

APENAS IMAGENS 

A cena mostra um esboço da 

reportagem, ao fundo tem o som 

do coral natalino composto por 

crianças. Logo, aparece Sacha 

colhendo o depoimento de 

vítimas. No seguinte, aparece 

Mike observando o coral 

natalino.  

Checar, checar, checar 

 

Arquivos bem organizados 

 

Atenção especial  

 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

Robby vai a casa de Sullivam em 

busca da confirmação da 

listagem com os nomes dos 

padres envolvidos no escândalo.  

Checar, checar, checar 

 

 

Apuração 

Após a publicação da reportagem 

houve um alvoroço na 

população. A redação de 

Spotlight passou a receber 

inúmeras ligações de vítimas que 

gostariam de fazer denúncias.  

No total foram identificados 250 

padres acusados de abuso sexual, 

além de uma rede de proteção 

ligada à Arquidiocese de Boston. 

O escândalo teve repercussão 

mundial e isso facilitou com que 

casos deste tipo fossem 

descobertas em 206 cidades, 

sendo quatro brasileiras: 

Arapiraca (AL), Franca (SP), 

Mariana (MG) e Rio de Janeiro 

(RJ).  

 

Respeito às fontes 

 

Lealdade ao leitor 

 

Clareza e simplicidade 

 

Coragem e responsabilidade 

 

Pesquisa minuciosa  

 

Atenção especial 

 

Arquivos organizaos 

Apuração 

 

Métodos de investigação 

 

Particularidades do 

jornalista 

Fonte: Viviane Campos 
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5 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA  

Destacamos a seguir alguns trechos de Spotlight: Segredos Revelados em que é 

possível identificar a atividade de investigação jornalística dos personagens. 

 

Cena 1: Abertura da investigação (11’53’’ até 14’08’’) 

No decorrer da reunião com os jornalistas do The Boston Globe, o novo editor 

executivo, Martin Baron (LievSchreiber), questiona os colegas se haviam lido a coluna escrita 

por EileenMcnamara, falando sobre o caso do padre John J. Geoghan. Para redigir o material, 

ela contou com o depoimento do advogado Mitchell Garabedian (Stanley Tucci), que afirma 

ter provas comprobatórias do conhecimento do cardeal Bernard F. Law sobre o caso Geoghan 

há, no mínimo, 15 anos. Baron indaga sobre o andamento do caso na redação, tendo em vista 

que se trata de assunto relevante para o público local e também porque só foram produzidas 

duas matérias nos últimos seis meses.  

Figura 2: Baron, Ben e Robby debatem a possibilidade de investigar o caso Geoghan 

 
                      Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

O fato de um sacerdote abusar de 80 menores nos últimos 30 anos e ter como punição 

apenas a troca de uma paróquia para outra, parece não ter sido suficiente para motivar uma 

redação inteira de jornalistas locais. Este caso necessitou da observação e interesse de um 

jornalista de fora do cotidiano de Boston, que insistiu que fosse dado início a uma investigação 

sobre Geoghan. Nesse sentido, Lage (2003) enfatiza que: 

A observação, a interpretação e a opinião são partes legítimas da reportagem em 

profundidade. Quanto à expressão reportagem investigativa, ela se aplica por si 

mesma e pode ser aplicada a quase todos os temas. Esse tipo de reportagem traz à luz 

fatos que estavam debaixo da superfície, enterrados, desconhecidos (LAGE, 2003, 

p.37). 
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Baron designa a missão de apurar os fatos sobre o caso Geoghan à equipe Spotlight. 

Mesmo sem ter muito conhecimento do assunto, os repórteres devem procurar fontes e 

informações que possam vir a contribuir com o desenvolvimento da matéria.  

A notícia, ainda que com pormenores, quando chega à Redação do jornal, através do 

repórter, ou recebida por mala, telefone, telex e teletipo, não possui muitas vezes 

elementos suficientes, de acordo com a importância de que se reveste. Há necessidade, 

por isso, de complementá-la e de interpretá-la, a fim de que o leitor possa compreendê-

la e conhecer todos os seus significados e implicações (ERBOLATO, 2003, p.83).  

 

 

No filme, Walter Robinson (Michael Keaton) comunica aos três jornalistas membros 

da equipe Sacha Pfeifer (Rachel McAdams), Michael Rezendes (Mark Ruffalo) e Matt Carroll 

(Brian D’arcy James) que devem deixar para um segundo momento a matéria que estavam 

investigando e devem iniciar a investigação sobre o sacerdote. Ao final da conversa,Robby 

recomenda aos repórteres muita cautela e discrição sobre o assunto.  

 

Cena 2: Quebra de sigilo (15’ até 16’17’’) 

Nesta cena, o editor executivo Martin Baron, vai ao escritório do editor geral solicitar 

um requerimento para quebra de sigilo dos documentos envolvendo o padre John J. Geoghan, 

que estão ocultos da sociedade há anos.  

 O jornalista é alertado pelo editor geral sobre uma possível rejeição por parte dos 

leitores, tendo em vista que 53% do público assinante é constituído por católicos. Mesmo sendo 

avisado dos possíveis riscos que a história traria ao jornal, Baron é firme e mantém a decisão 

de dar seguimento ao trabalho de investigação. 

Figura 3: Baron solicita a quebra de sigilo dos documentos envolvendo Geoghan 

 
                    Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

O jornalista demonstra coragem e responsabilidade ao assumir o risco de enfrentar um 

possível processo gerado pela Igreja Católica, a partir do momento em que decide entrar com o 
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requerimento pedindo a quebra de sigilo de documentos que estavam ocultos da sociedade por 

muitosanos. Conforme Novaes (1996, p.44): “só pode haver democracia verdadeira se todos os 

indivíduos, todos os cidadãos, tiverem igual oportunidade de acesso à informação”.  

Prestes a sair do escritório, Baron é alertado sobre uma possível ligação que a 

arquidiocese venha fazer para falar sobre o assunto. Parado próximo à porta, ele avisa que terá 

uma reunião com um representante da arquidiocese na semana seguinte. O editor geral então 

sugere: “Eu não mencionaria isso”– em relação ao processo que Baron pretende abrir contra à 

Igreja. 

 

Cena 3: Primeiro contato (16’22’’ até 16’53’’) 

O repórter Michael Rezendes vai até o escritório de advocacia de Mitchell Garabedian 

com intuito de convencer o advogado a comentar sobre a coluna escrita por EileenMcNamara, 

do The Boston Globe.  

Figura 4: Mike aguardando na sala de espera do escritório de Garabedian 

 
                                     Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

Ao chegar no local, Mike é avisado pela secretária que o advogado está em uma 

ligação. Então, ela pede ao repórter que sente e aguarde ser chamado. Enquanto isso Garabedian 

grita ao fundo pedindo alguns papéis. 

 

 

Cena 4: O Supremo Tribunal de Justiça (16’54’’ até 19’06’’) 
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Os repórteres Sacha Pfeiffer e Walter Robinson vão ao Supremo Tribunal de Justiça 

para falar com o advogado Eric McLeish (Billy Grudup), também conhecido por defender e 

realizar acordos entre as vítimas e a Igreja.  

Sacha e Robby são recebidos por McLeish em sua sala de reuniões. Bem humorado, o 

advogado é apresentado a Sacha. Logo pergunta se a jornalista é tão boa jogadora de golfe– 

brincadeira em alusão a uma partida entre ele e Robby, na qual o jornalista venceu. 

Em seguida, os repórteres começam a questioná-lo sobre o caso Geoghan e também 

sobre as alegações contra o cardeal Bernard F. Law. 

 

Figura 5:Robby e Sacha questionam McLeish sobre os acordos envolvendo a Igreja 

 
                        Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

O advogado explica que em casos de pedofília a prescrição pode levar três anos, tendo 

em vista que a maioria das vítimas optam por não se pronunciar ou esperam chegar a fase adulta, 

devido ao fato de terem sido crianças carregadas de sentimentos de culpa e vergonha. Segundo 

McLeish, o valor da indenização paga pela Igreja Católica é de aproximadamente 20 mil dólares 

por vítima em troca do silêncio. Ele ainda afirma que na maioria dos casos as crianças vítimas 

de abuso são oriundas de bairros e famílias carentes. Pessoas que vivenciam situações como 

essas não costumam aceitar a exposição gerada por casos como esse e, assim, preferem manter 

o silêncio. 

McLeish reconhece que a única forma de casos como esses ganharem notoriedade é 

levar ao conhecimento da sociedade por intermédio da imprensa. No entanto para que isso 

aconteça, o Mitchell Garabedian teria que convencer seus clientes a relatarem suas histórias de 

vida em público. O advogado supõe que Garabedian não tenha nenhuma prova concreta contra 
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o cardeal Law, e que tudo não passa de uma maneira de tentar aumentar o valor das 

indenizações.  

Quando questionado pelos repórteres sobre o número de acordos feitos, McLeish se 

nega a confirmar e afirma ser um assunto confidencial entre advogado e cliente. De primeiro 

momento, Robby e Sacha, tentam fazer com que McLeish falasse algo, mas no final acabaram 

respeitando a posição da fonte.  

 Parafraseando Fortes (2005), o repórter jamais deve confiar por inteiro nas fontes e 

em informações superficiais por elas fornecidas. Sendo assim, os jornalistas não se prendem 

somente aos esclarecimentos do advogado. Após saírem do encontro com McLeish, Robby 

sugere que Sacha vá verificar o que há de disponível sobre o assunto no arquivo público.  

 

Cena 5: Coragem (19’06’’ até 21’29’’) 

Nesta cena, o repórter Mike Rezendes está inquieto devido à espera de uma hora na 

sala do escritório de Mitchell Garabedian. Durante um momento de distração da secretária, ele 

assume o risco de ser expulso do local e invade o gabinete do advogado. Ao entrar na sala, ele 

se depara com um homem sério e rodeado de papéis.  

Rezendes se apresenta como repórter do jornal The Boston Globe e explica que 

gostaria conversar a respeito de um artigo publicado por Eileen McNamara, que tratava sobre 

pedofilia envolvendo membros da Igreja Católica. O advogado tenta desviar o rumo da conversa 

e diz estar muito ocupado para atendê-lo no momento. Inclusive, oferece um artigo publicado 

pelo jornal Phoenix, que também falava sobre o mesmo assunto. O repórter nega, mas ele desvia 

o assunto e volta a oferecer uma cópia do artigo.   

Mais uma vez recorremos a Lage (2003, p.80): “é fundamental que o repórter 

mantenha o controle da conversa, impedindo que ela se desvie do tema, seja por digressões do 

entrevistado, seja pela discussão da validade ou oportunidade da entrevista mesma”.  

Garabedian ressalta que não pode mostrar os documentos da Igreja, pelo fato de 

estarem sob sigilo. E, também, porque está sendo investigado pela Comissão de Ética da Ordem 

e corre o risco de perder a licença para advogar.  

Neste momento, ele questiona o repórter sobre o uso de gravador ou qualquer outra 

esfera de obter informação oculta; Mike afirma que jamais utilizaria nenhum material sem 

autorização. Logo, o advogado pede para que o jornalista guarde inclusive o bloco de notas. 
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Figura 6: Mike conversa com Garabedian a respeito da coluna escrita por EileenMcNamara 

 
         Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

O advogado afirma estar sem tempo para conversar e então guia o repórter até a saída. 

Em situações como essas, Lage (2003), alerta que o repórter deve prezar pelo respeito e 

compreensão com a fonte entrevistada, procurando nunca evidenciar atitudes de impaciência, 

discordância ou empatia de forma exacerbada.  

Mike pede que o autorize a conversar com um de seus clientes. Garabedian afirma que 

irá pensar e pede para que o repórter faça contato telefônico no dia seguinte.  

 

Cena 6: Busca por informações (21’33’’ até 23’27’’) 

Iniciam-se as buscas por documentos relacionados ao caso Law e Porter, no arquivo 

do jornal The Boston Globe. Já diria Erbolato (2003, p.84): “assim, é praxe, na imprensa, 

recorrer, quando possível, ao que já foi publicado, para fazer um retrospecto ou apanhado dos 

antecedentes de um acontecimento”. São inúmeras pilhas contendo arquivos impressos e 

também materiais onlines sobre os casos; no final todo conteúdo é entregue à equipe Spotlight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 7: Inicia a busca por documentos no arquivo do jornal 
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                Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

A equipe dá início à checagem e apuração do material encontrado no arquivo do jornal. 

Durante a pesquisa minuciosa, os repórteres mantêm um olhar atento sobre tudo, pois muitas 

vezes informações essenciais são deixadas de lado por outros profissionais. Sacha fica surpresa 

ao encontrar um recorte de jornal sobre uma organização destinada às vítimas de padres a (Rede 

de Sobreviventes de Abuso por Padre), criada por Phil Saviano (NealHuff). Robby fica 

interessado em saber mais sobre a Rede de Sobreviventes e pede à repórter para agendar uma 

entrevista com Saviano para ouvir tudo o que ele sabe. 

 

Figura 8:Robby, Sacha e Matt se reúnem para analisar os recortes encontrados no arquivo 

 
        Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

Robby questiona Sacha sobre quanto tempo ela irá demorar para finalizar a checagem 

do material; ela afirma que deve levar mais alguns dias devido ao grande volume de 

informações. Nesse meio-tempo, Matt encontra mais um recorte sobre o envolvimento de um 

padre com menores de idade.  
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As pesquisas investigativas geram uma quantidade consideravelmente maior de 

materiais do que a cobertura convencional de notícias, e esses materiais devem ser 

organizados de modo efetivo em uma base de consulta.  

 

O trabalho organizacional é parte de um processo sistemático de redação e publicação: 

você não faz uma pesquisa e em seguida organiza, você organiza à medida que realiza 

a pesquisa, e essa organização lhe prepara e inicia o processo de redação (HUNTER; 

SVITH, 2013, p.54). 

 

 

Desta forma, como ressalta Hunter e Svith (2013), entendemos que é fundamental que 

os documentos sejam mantidos organizados a fim de facilitar na hora de escrever e/ou consultar 

alguma informação com rapidez.  

 

Cena 7: Relevância (23’27’’ até 25’06’’) 

Durante uma partida de beisebol, Mike e Ben conversam sobre o progresso da 

reportagem. Incrédulo, Ben questiona sobre a relevância de dar prosseguimento ao assunto. 

Rezendes defende que a equipe deve continuar com a investigação, pois há provas que 

comprovam o envolvimento de padres nos casos de abuso sexual contra menores.  

Ao deixar de publicar uma reportagem de tamanha relevância social, muitos leitores não 

teriam conhecimento do escândalo. 

Sobre o conceito de notícia, compreendemos com base em Cotta (2005) que: 

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 (COTTA, 2005, p. 76). 

 

 

Figura 9: Ben e Mike debatem a relevância do assunto para o público leitor 

 
                       Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  
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Assim como em uma partida de beisebol, onde o desempenho e trabalho em equipe 

dos jogadores são fundamentais para o sucesso do time, o trabalho realizado pelos jornalistas 

depende muito da colaboração das fontes para ter prosseguimento. 

Mike afirma que a equipe está fazendo contato com Phil Saviano, uma vítima. No 

entanto, Ben ressalta que Saviano é um católico revoltado que deseja processar a Igreja com 

intuito de chamar atenção. Para isso, Hunter (2013, p.50) ressalta que: “as primeiras fontes em 

quase todas as investigações são as vítimas, que tem motivos urgentes para buscar auxílio e 

conforto”.  

Em relação a Garabedian, o editor ainda afirma que o advogado está blefando ao dizer 

que tem provas sobre o envolvimento da Igreja nos escândalos. E decreta ao jornalista que a 

equipe de jornalistas deve aparecer com provas concretas, caso contrário será assunto 

encerrado.   

 

Cena 8: A partida de golfe (25’07’’ até 26’46’’) 

Robby está em uma partida de golfe junto do amigo e advogado Jim Sullivam, também 

conhecido por defender a Igreja e realizar acordo com as vítimas de abuso sexual.  

 

Figura 10: Robby tenta convencer Sullivam a falar sobre os casos que advogou pela Igreja 

 
Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

Sullivam aconselha Robby a abandonar a investigação. O homem destaca o fato de a 

investigação envolvendo um escândalo da Igreja Católica ser conduzida por um editor judeu e 

não por um editor católico.  
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O golfe é considerado um esporte de elite e também de muita concentração, desta forma, 

o jornalista aproveita o laço de amizade com o advogado para tentar descobrir para quais casos 

ele advogou. Entretanto, Sullivam, mantém a conduta ética e enfatiza que não pode debater 

assuntos sobre seus clientes com o amigo. 

 

Cena 9: Momento de reflexão (26’48’’ até 28’48’’) 

É uma cena reflexiva, pois faz um mix de imagens de encontros dos personagens. 

Inicia com Matt Carroll saindo de casa com a família; seguido de Sacha e a avó na Igreja 

ouvindo o sermão do padre. A fala do padre fica ao fundo enquanto aparece a imagem de Baron 

lendo jornal em um restaurante. Logo, aparece Mike se exercitando na beira da lagoa e correndo 

em direção ao trabalho. 

Figura 11: Sequência de imagens que mostram os personagens em momentos distintos 

 
             Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

Cena 10: O encontro (31’03’’ até 35’25’’) 

A equipe Spotlight faz um cruzamento das informações documentais encontradas até 

o momento e também conta com o depoimento da primeira vítima entrevistada. Sentados em 

círculo, os repórteres mantiveram olhos e ouvidos atentos a cada fala e expressão de Phil 

Saviano.  

No primeiro momento, o homem agradece o interesse da equipe em ouvir sua 

experiência dramática na adolescência. Saviano comenta sobre a Rede de Sobreviventes a qual 

é fundador. Segundo ele, o grupo é formado por dez pessoas vítimas de abuso. 
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Conforme Garrett12 (1981) citado por Medina (2008, p. 9-10) define uma a técnica 

para entrevistar. Segundo o autor: “[...] entrevistar, acima de tudo,é a arte de ouvir, perguntar e 

conversar”.  

 

                     Figura 12: Repórteres reunidos ouvindo o depoimento de Phil Savian 

 
                    Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

 

Saviano tem em mãos uma caixa repleta de documentos e livros sobre os padres e suas 

vítimas. Ao ser questionado sobre todo material, ele afirma que há cinco anos havia enviado 

uma caixa contendo os mesmos arquivos para o The Boston Globe. Matt comenta que foram 

escritos artigos sobre o caso, mas Saviano afirma que não foram suficientes, porque o 

envolvimento de padres com crianças e adolescentes não é apenas um problema local, mas sim, 

a nível mundial.  

Conforme alerta Hunter e Hanson (2013, p.9): “A boa fé das fontes não pode ser 

presumida, qualquer fonte pode fornecer informações falsas; nenhuma informação pode ser 

utilizada sem verificação”. Então, após a saída de Saviano, Robby pede a Sacha que verifique 

os antecedentes do homem, além de contatar mais fontes a fim de chegar às informações 

passadas pelo homem.  

 

Cena 11: O primeiro contato com as vítimas (36’30” até 43’53”) 

Podemos observar um mix de encontros entre Mike e Sacha com as duas vítimas em 

espaços distintos. Para compreendermos a importância do contato visual do repórter com a 

fonte, utilizaremos uma definição de Lage (2003):  

                                                           
12GARRETT, A. A entrevista, seus princípios e métodos. Rio de Janeiro, Agir, 1981.  
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O resultado do encontro entre duas pessoas depende bastante da avaliação que uma 

faz da maneira como a outra está recebendo suas mensagens. A proximidade física 

permite uma aferição de resposta– um feedback rápido, visual e auditivo, corriqueiro, 

a que nos acostumamos desde pequenos e que nos dá maior segurança (LAGE, 2003, 

p.79). 

 

Uma cafeteria é o local de encontro da repórter com Joe Crowley (Michael Cyril 

Creighton), a vítima. Visivelmente nervoso, o homem esbarra na mesa em que estava sentado 

aguardando Sacha. Antes de ouvir o relato, Sacha pergunta a Joe se está de acordo com a 

utilização de um bloco de notas; ele afirma que sim. Durante seu depoimento, Joe gesticula 

muito e, em alguns momentos, demonstra vergonha ao descrever situações. No entanto, Sacha 

afirma que é de extrema importância que seja mantida uma linguagem real da situação, para 

que fique clara a relevância do assunto.  

O depoimento continua enquanto caminham pela rua e ao relatar o início dos abusos, 

o homem desaba em lágrimas. Sacha o ampara e afirma não ter problema em chorar. Entretanto, 

é importante ressaltar que Lage (2003, p.95) afirma que “a relação com as fontes deve ser 

cordial e correta. Trata-se inegavelmente de uma troca, mas o que deve ser trocado é sempre 

informação, nada mais”. 

 

                    Figura 13: Sacha ouvindo o relato de Joe 

 
                     Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

Enquanto isso, Mike está em uma sala de reuniões com Patrick acompanhado de 

Garabedian. Ele pergunta ao homem se pode anotar algumas informações. Patrick diz que não 

há problema, no entanto, pede para que não utilize seu nome na matéria. Já diria Fortes (2005, 

p.37) que “quando uma fonte fala em off, em off deverá estar a informação passada por ela”. 

Esta afirmação também pode ser enquadrada no direito que o repórter tem de ocultar a 

identidade de sua fonte com intuito de preservá-la. Antes de iniciar a entrevista, o advogado 

adverte o cliente sobre o direito de interromper a entrevista a qualquer instante.  
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Conforme Medina (2008, p.6): “A experiência de vida, o conceito, a dúvida ou o juízo 

de valor do entrevistado transformam-se numa pequena grande história que decola do indivíduo 

que a narra para se consubstanciar em muitas interpretações”. O homem ainda pergunta ao 

repórter se ele deseja mesmo ouvir a história; sem sombra de dúvidas o repórter afirma que 

deseja ouvir.  

 

                     Figura 14: Mike e Patrick conversam sob a vigilância de Garabidean 

 
                                    Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

 

Ao final da entrevista, Patrick afirma que o jornalista pode utilizar seu nome na 

matéria.  

Já em casa, Sacha analisa as anotações que fez durante a conversa com Joe. Neste 

momento, surge uma dúvida e ela faz uma ligação para o homem a fim de esclarecer. Já diria  

Cotta (2004), é preciso cruzar informações ao ouvir as fontes e buscar dados complementares 

para auxiliar na composição do texto.  

                    Figura 15: Sacha confirmando dados com Joe 

 

                    Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 
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Durante a conversa telefônica, a repórter acaba descobrindo que Joe havia falado com 

Eric McLeish sobre um possível acordo com a Igreja, mas ele afirma que acabou desistindo 

devido à grande burocracia. 

 

Cena 12: Atenção (47’ até 48’03’’) 

Mike está em casa quando, de repente, seu telefone toca e, do outro lado da linha, é 

Richard Sipe, um ex-sacerdote e autor de um livro sobre escândalos sexuais. Rezendes corre 

até a escrivaninha, pega o bloco de notas, uma caneta e começa a fazer perguntas e fica atento 

às respostas de Sipe. Ele tenta conseguir o maior número de informações possível. 

            Figura 16: Mike conversa com Sipe sobre o trabalho no Centro de Tratamento da Igreja 

 
            Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

Nesta cena fica evidente que o trabalho do jornalista investigativo não encerra após 

certo período na redação. Os autores Hunter e Hanson (2013, p.9) enfatizam que: “Sem o 

engajamento pessoal do (a) repórter, a história nunca será completada”. Dito isso, fica claro que 

trabalho de investigação não tem hora para acabar. 

 

Cena 13: Apuração (49’30” até 50’43”) 

Os repórteres Mike, Robby e Matt se reúnem para analisar alguns anuários publicados 

pela Igreja. Os materiais foram separados conforme o ano, sendo possível encontrar os nomes 

de todos os padres e para quais paróquias haviam trabalhado.  
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                Figura 17: Matt, Robby e Mike se reúnem para checar registros no arquivo do jornal 

 
                 Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

Durante a análise, os homens observam um importante detalhe: a partir do momento 

que um padre era acusado de envolvimento sexual, a Igreja utilizava o termo “licença médica” 

para justificar o afastamento e/ou transferência do religioso para outra paróquia.  

Podemos compreender com base em Cotta (2004) que grandes reportagens demandam 

maior dedicação do profissional, muitas vezes acabam por envolver mais de um repórter. 

Nas grandes coberturas, os trabalhos em equipe ocorrem em função da amplitude 

desta cobertura. [...] Neste caso, a pauta surgirá naturalmente pela natureza do 

acontecimento e o chefe de reportagem e o editor farão recomendações de caráter 

geral. 

A equipe é dividida em áreas ou horários de atuação. O que, é lógico, muda totalmente 

o trabalho de apuração. Permite-se, inclusive, que até ocorra uma certa superposição. 

E cada equipe ou parte dela terá como o chefe local o repórter mais experiente, 

indicando previamente. Será esse “novo chefe” que vai definir o cruzamento de dados 

e informações apuradas, bem como a forma com que os textos serão redigidos e 

transmitidos à redação (COTTA, 2004, p. 94-95). 

 

Desta forma, o trio reúne todo material disponível e leva para realizar uma análise 

ainda mais minuciosa na sala da equipe.   

 

Cena 14: Atenção especial (59’39” até 1:1’36”) 

A equipe Spotlight se reúne para falar ao telefone com Richard Sipe. O ex-padre sugere 

aos jornalistas que comecem a investigação com o conhecimento do celibato, tendo em vista 

que apenas 50% do clero é celibatário. Sipe afirma que 6% dos padres de Boston tinham 

envolvimento com menores. Na época, Boston contava com mil padres.  

 

                   Figura 18: Jornalistas se reúnem para conversar com Sipe ao telefone 
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                   Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

Cena 15: Análise dos anuários da Igreja Católica (1:02’55” até 1:05’31”) 

A equipe de jornalistas inicia uma verificação cautelosa dos anuários. É feito um mix 

de imagens mostrando os locais por onde os repórteres estiveram durante a realização dessa 

etapa de trabalho, sendo eles: a biblioteca pública, um barzinho, uma parada de ônibus e a sala 

de casa.  

Em determinado momento da análise, Matt, fica boquiaberto ao perceber que havia 

um endereço muito próximo a sua casa que servia como Centro de Tratamento para Padres 

Abusadores. Imediatamente ele sai correndo de casa e identifica o imóvel. 

Ao voltar para casa, o homem fixa um bilhete na porta da geladeira alertando os filhos 

para que mantenham distância da casa na Rua Pelton, nº 276, e também das pessoas que lá 

vivem. 

  Figura 19:Matt pede para que os filhos mantenham distância da casa na Rua Pelton, 276 

 
          Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 
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Ao voltar para redação, a equipe se reúne para fazer a contagem dos nomes; no 

primeiro momento, são identificados 87 nomes de padres em Boston.  

 

Cena 16: Alegação (1:06’23” até 1:07’47”) 

Sacha e Robby voltam a confrontar McLeish sobre o número de acordos que ele 

fechou. O advogado se exalta e afirma que há muito tempo havia enviado ao The Boston Globe 

uma listagem contendo 20 nomes de padres envolvidos. No dia seguinte, McLeish envia uma 

lista por e-mail com os nomes dos 45 padres contra quem fechou acordos.  

Figura 20: Robby volta a confrontar Eric sobre o número de padres envolvidos nos escândalos 

 
                            Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

 

Cena 17: O relato das vítimas e a justificativa de Paquin (1:12’47” até 1:16’19”) 

 

Os repórteres Sacha e Matt iniciam a busca por vítimas e padres envolvidos no 

escândalo. De porta em porta, eles tentam falar com as vítimas e/ou conhecidos. Enquanto 

algumas pessoas aceitavam falar sobre o assunto, outras apenas fechavam a porta.  

 

                Figura 21: Sacha e Matt ouvindo relatos de vítimas 

 
               Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 
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Em uma das muitas casas por onde bateu, Sacha se depara com um senhor grisalho 

usando óculos e de aparência gentil. Ela pede para falar com Ronald Paquin e se espanta ao 

ouvir do homem que era ele quem ela procurava.  

 

Figura 22: Sacha confronta Paquin sofre o envolvimento com menores 

 
                 Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

 

A repórter é direta ao perguntar se ele molestou crianças. Paquin afirma que “brincou 

um pouco”, mas garante que nunca sentiu prazer na ação. Ele ressalta que nunca havia estuprado 

nenhuma criança. Sacha questiona como ele saberia diferenciar isso. O homem garante saber 

diferenciar porque foi estuprado.  

Em situações como essas, podemos utilizar uma definição de Cotta (2005, p.97): “o 

repórter deve ser imparcial na apuração e fiel na reprodução, ouvindo todas as versões, mesmo 

as que são aparentemente conflitantes ou enganosas.  

Neste exato momento, a irmã de Ronald surge na porta e interrompe a entrevista; logo 

mandando Sacha embora.  

 

Cena 18: Registros do caso Geoghan (1:21’50” até 1:37’43”) 

Mike dá início a busca pelos documentos contra Geoghan, que antes estavam sob sigilo 

da Justiça. No entanto, o repórter é impedido pelo funcionário do registro de retirar os 

documentos. Então, Rezendes procura o juiz responsável e é confrontado sobre a 

responsabilidade editorial ao publicar registros de natureza tão delicada. Rezendes devolve a 

pergunta: onde fica a responsabilidade editorial em não publicar? 
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Figura 23: Juiz questiona a responsabilidade editorial em tornar público os documentos 

 
       Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

 

 

Para entender o conceito de público e privado utilizaremos uma definição proposta por 

Lage (2003):  

Muitos dos problemas éticos levantados na relação com as fontes referem-se à 

distinção entre o que é público e o que é privado. Como acontece em geral com os 

conceitos, a noção do público e de privado reporta-se a situações típicas: desacordos 

em família ou conflitos entre chefe e funcionário em uma repartição são assuntos 

privados; tudo o que afeta a coletividade; atinge-a em termos de custos e qualidade 

de produtos ou serviços, condições ambientais e de vida, saúde, educação, 

planejamento de futuro etc é público (LAGE, 2003, p. 96). 

 

 

              Figura 24:, Mike paga com próprio dinheiro as cópias dos documentos 

 
              Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

Após falar com o juiz, Rezendes tem acesso aos documentos. Para analisar os 

materiais, o jornalista deve tirar cópias, pois não é permitida a saída do local com eles; logo em 

seguida é informado que a copiadora havia fechado. Mike se propõe a pagar com dinheiro 

próprio a cópia dos materiais que irão dar seguimento ao seu trabalho. No entanto, se o jornalista 

não se dispusesse a pagar pelo material, seu trabalho não teria continuidade.  
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Cena 19: A indignação de Mike (1:33’42’’ até 1:37’41’’) 

Ao obter os documentos, o repórter sai correndo em busca de um táxi e vai em direção 

ao The Boston Globe. No caminho ele liga para Robby e relata que o cardeal Law sabia do 

envolvimento de Geoghan com menores há muito tempo. Ele ainda lê uma carta escrita por 

uma mulher, que relata que seus sete filhos foram violentados pelo padre. Rezendes termina de 

ler uma carta escrita pelo Reverendo Jhon D’Arcy,Bispo Auxiliar de Boston, que confirmava 

os sucessivos casos de abusos sexuais contra os menores.  

O repórter fica exaltado e afirma que a equipe já tem a prova necessária para 

comprovar que o cardeal Law tinha conhecimento das sequências de abusos sexuais cometidos 

por Geoghan. Mike pede ao chefe para publicar a matéria, mas com frieza, Robby afirma que 

não, pois é preciso pegar o “sistema inteiro” e não apenas um padre que acobertou outro.  

Entretanto, Mike tenta justificar afirmando que outros veículos de comunicação podem 

ter acesso às cartas e assim, publicar uma matéria equivocada que pode ocasionar uma reação 

negativa por parte da Igreja.  

 

Figura 25: Mike fica exaltado após Robby negar a publicação precoce da matéria 

 
                            Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

É fundamental destacarmos que “Na mesma medida em que o (a) repórter se abrir para 

as suas histórias, também absorverá sua dor e a sua indignação” (HUNTER, 2013, p.50). O 

repórter, aos gritos, afirma que a situação poderia ter ocorrido com qualquer um deles. Após 

ouvir outra resposta negativa de Robby, o jornalista sai enfurecido da sala.  
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Cena 20: Corrida contra o tempo (1:43’27’’ até 1:46’) 

Robby mostra a Baron e Ben cartas que comprovam que o cardeal Law sabia do 

envolvimento dos padres com as crianças. A direção estipula a equipe Spotlight o prazo de seis 

semanas para concluir toda investigação. 

De acordo com Erbolato (2003, p.91): “nas redações, lutando contra o tempo e o 

espaço e procurando vencer a trajetória dos ponteiros através dos mostradores do relógio, deve 

o copidesque selecionar e condensar textos de várias procedências, adaptando-as a um espaço 

predeterminado”. 

                     Figura 26:Baron lendo as cartas escritas a Law 

 
                     Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

Os jornalistasestão debatendo o andamento da reportagem. Robby afirma que 

conseguirá o depoimento de um advogado da Igreja confirmando os fatos. Em função disso, 

Erbolato (2003, p.41) ressalta que: “o repórter deve dar a mão aos leitores e levá-los pelos 

caminhos de uma história, mesmo complicada, mas sem opinar”.  

Ben determina que a equipe encaminhe um rascunho da reportagem até o natal, além 

conseguir o posicionamento de alguém membro da arquidiocese.  

 

Cena 21: Apenas imagens (1:46’04’’ até 1:47’11’’) 

Um esboço da reportagem toma conta da tela, juntamente dos dias e horas para o 

encerramento do período estipulado. No decorrer das imagens, o som de coral natalino 

composto por crianças é introduzido dando um tom de melancolia nas cenas seguintes.  

A montagem cinematográfica faz todo sentido nesta cena. A partir disso, utilizaremos 

a explicação de Dias (2007): 
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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 sequência 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, 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 no filme (DIAS, 2007, p.15).  

 

 

                  Figura 27: Esboço da reportagem 

 
              Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

 

Logo, aparece Matt saindo da redação e, Sacha em um café ouvindo o relato de vítimas. 

A repórter demonstra seu respeito por meio do silêncio enquanto um entrevistado cai no choro 

durante o depoimento. Em relação ao lado emotivo, Hunter (2013, p. 50) destaca que: “no 

mínimo, as emoções lhe dizem que algo está acontecendo importa. No máximo, elas lhe 

indicam uma direção a seguir”.  

                              Figura 28: Homem chora ao relatar experiência traumática 

 
                              Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 
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Matt observa atentamente a casa do ex-padre que mora próximo a sua residência. Sob 

pressão, Mike aparenta estar agitado enquanto escreve o material durante o período da noite em 

sua casa.  

Com uma das mãos apoiando o rosto, Robby está apreensivo ao ler o e-mail de Ben 

cobrando o andamento da reportagem. No final, Mike fica escorado em um pilar da Igreja 

observando o coral de as crianças cantarem.  

 

Cena 22: Confirmação (1:47’17’’ até 1:50’30’’) 

Robby vai à casa de Jim Sullivam em busca da confirmação da listagem com os nomes 

dos padres envolvidos no escândalo. Robby enfatiza que não haverá publicação da reportagem 

caso não consiga a confirmação do advogado. Jim se exalta ao ouvir a declaração do jornalista 

e questiona: Você está ficando louco? Sullivam pede para que Robby se retire de sua casa. 

Figura 29: Jim circula os nomes dos padres envolvidos nos escândalos de abuso sexual 

 
            Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015). 

.  

 

Em seguida, segue o jornalista até o carro e pede para que ele entregue a lista com os 

nomes dos envolvidos. De forma silenciosa, a confirmação do advogado se dá por meio dos 

nomes circulados no papel.  

 

 

 

Cena 23: A publicação (1:58’46’’ até 2:04’’) 
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Após a publicação da reportagem houve um alvoroço na população. A redação de 

Spotlight passou a receber inúmeras ligações de vítimas que gostariam de fazer denúncias.  

 

 

Figura 30: Equipe reunida atendendo as inúmeras ligações após a repercussão da matéria 

 
         Fonte: Spotlight: Segredos Revelados (2015).  

 

No total foram identificados 250 padres acusados de abuso sexual, além de uma rede 

de proteção ligada à Arquidiocese de Boston. O escândalo teve repercussão mundial e isso 

facilitou com que casos deste tipo fossem descobertas em 206 cidades, sendo quatro brasileiras: 

Arapiraca (AL), Franca (SP), Mariana (MG) e Rio de Janeiro (RJ).  

Em 2003, o trabalho de investigação rendeu a equipe o Prêmio Pulitzer. Uma 

renomada premiação norte-americana destinada a trabalhos com excelência em jornalismo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia buscou retratar como o jornalismo investigativo é representado 

no cinema. Para isso, escolhemos como objeto de estudo a obra cinematográfica norte-

americana Spotlight: Segredos Revelados (2015), com direção de Tom McCarthy. Por meio 

deste Trabalho Final de Graduação, apontamos os desafios enfrentados pela equipe composta 

por quatro repórteres investigativos, no período de apuração das fontes e informações, além de 

discutirmos os valores éticos destes profissionais e também buscamos compreender a relevância 

social do jornalismo investigativo.  

Para que nossas indagações fossem respondidas, foi necessário identificarmos como são 

demonstrados, no filme, os métodos de investigação utilizados pela equipe de jornalistas do 

jornal The Boston Globe na construção de uma reportagem investigativa. Utilizamos base nas 

16 fases de investigação mencionadas pelo jornalista e escritor brasileiro Leandro Fortes, na 

obra literária Jornalismo Investigativo (2005).  

Feita a identificação das fases propostas por Fortes (2005), optamos por selecionar 23 

trechos de cenas de Spotlight, com objetivo de identificar os métodos de investigação utilizados 

no filme com base na observação, análise e comparação. Explicamos cada fase mencionada 

pelo jornalista e, posteriormente, dividimos as 16 fases em três categorias: apuração, o material 

de investigação e a personalidade do profissional.  

Por se tratar de uma temática delicada, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes, 

é notável que a equipe de jornalistas necessitou de atenção redobrada e muita sensibilidade para 

tratar sobre o assunto. Em algumas cenas é possível notar o incomodo e a revolta dos repórteres 

ao ouvir os relatos das vítimas.  

Podemos afirmar que durante todo decorrer da trama, os repórteres buscaram averiguar 

a fundo todos os fatos e informações que recebiam das fontes, além de ouvir todos os lados da 

história assim, prezando por um trabalho jornalístico real e de qualidade. Além disso, os 

jornalistas fizeram pleno uso tanto do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e do Código 

de Ética Americano.  

No art. 12, inciso I do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros afirma que é dever 

dos jornalistas oferecer o direito de resposta a qualquer pessoa ou organização citada em 

matérias de sua autoria. Desta forma, na cena que Sacha bate na porta da casa do ex-padre 
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Ronald Paquin, ela fica perplexa ao ouvir a confirmação dos casos de pedofilia, mas mesmo 

assim, ouve o homem com atenção e respeito como qualquer outra fonte.  

Por fim, esperamos, por meio deste Trabalho Final de Graduação, incentivar outros 

pesquisadores a continuar investindo no estudo do jornalismo investigativo no país, já que o 

mesmo exerce um papel de extrema importância social. 

Se a equipe Spotlight não tivesse investido no fato, jamais as pessoas ficariam cientes 

da onda de abusos sexuais que estavam acontecendo em silêncio, por membros de Igrejas 

Católicas de Boston. A divulgação da reportagem, que originou o filme, desvendou inúmeros 

casos de abuso sexual e pedofilia envolvendo membros da Igreja Católica e menores de idade.  

Mesmo com a repercussão mundial dos casos apresentados em Spotlight, inúmeras 

situações continuam sendo registradas todos os dias. Sendo assim, acreditamos que é de 

extrema importância investir em profissionais capacitados para o trabalho de investigação, pois, 

somente assim, é possível evitar que casos como esses e outros não venham a ocorrer na 

sociedade. Como diria Martin Baron: “é preciso pegar o sistema, e não apenas um só padre”. 
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Tabela 2: Registrodos números de assassinatos e prisões de jornalistas e colabores no mundo nos onze meses de 

2017.  

Jornalistas 

assassinados 

Jornalistas 

cidadãos 

assassinados 

Colaboradores 

assassinados 

Jornalistas presos Jornalistas 

cidadãos presos 

Colaboradores 

presos 

Afeganistão: 2 China: 2 Afeganistão: 7 Arábia Saudita: 3 Argélia: 1 Argélia: 1 

Bangladesh: 1 Maldivas: 1 Paquistão: 1 Azerbaijão: 13 Arábia Saudita: 7 Birmânia: 2 

Birmânia: 1 Síria: 4  Bahrein: 9 Azerbaijão: 2 Coreia do Norte: 

1 

Brasil: 1   Bangladesh: 8 Bahrein: 6 Eritreia: 4 

Colômbia: 1   Birmânia: 3 Bielorrússia: 3 Laos: 2 

Dinamarca: 1   Camarões:1 China: 39 Marrocos/ Saara 

Ocidental: 3 

   Chade: 1 Egito: 1 Síria: 2  

Filipinas: 4   China: 15 Emirados Árabes 

Unidos: 2 

Turquia: 1 

Honduras: 1   Congo-Brazzaville: 1 Etiópia: 1  

Índia: 3   Coreia do Norte: 1 Irã: 12  

Iraque: 8   Cuba: 2 Laos: 1  

Malta: 1   Egito: 15 Marrocos/ Saara 

Ocidental: 4 

 

México: 11   Emirados Árabes Unidos: 

1 

Mauritânia: 1 Eritreia: 4 

Rússia: 1   Eritreia: 11 Omã: 1 Laos: 2 

Síria: 8   Etiópia: 4 Palestina: 1 Marrocos/ Saara 

Ocidental: 2 

Somália: 3   Índia: 1 Rússia: 1  

Sudão do Sul: 1   Iraque: 1 Síria: 15  

Iêmen: 2   Irã: 9 Tailândia: 2  Síria: 2 

   Cazaquistão: 1 Ucrânia: 1  

   Kuwait: 1 Vietnã: 20  

   Laos: 1   

   Marrocos/ Arábia 

Ocidental: 1 
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   Níger: 1   

   Uzbequistão: 10   

   Paquistão: 2   

   República Democrática 

do Congo: 1 

  

   Rússia: 5   

   Somália: 1   

   Síria: 7   

   Tailândia: 2   

   Tajiquistão: 7   

   Turcomenistão: 1   

   Turquia: 1   

   Ucrânia: 2   

   Venezuela: 2   

   Vietnã: 1   

Fonte: Repórteres Sem Fronteiras. Barômetro da Liberdade de Imprensa. Disponível em: 

<https://rsf.org/pt/barometro?year=2017&type_id=236#list-barometre> 

 


