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RESUMO:  

O presente trabalho analisa o vale tudo midiático retratado no filme O Abutre (2014), 
dirigido por Dan Gilroy. Foi estudada a construção do contexto midiático no longa, 
analisando  o modo como se dá a relação entre diretora de telejornalismo e 
videomaker por meio da desconstrução do jornalismo como fonte de realidade. 
Como objetivos específicos tem-se a identificação do perfil de jornalista nos dois 
principais personagens do filme, o mapeamento dos aspectos que denotam 
ausência de ética profissional na narrativa do longa e os critérios de noticiabilidade 
presentes na narrativa. Como principais conceitos tem-se o perfil do jornalista 
(Traquina, 2004), produção da notícia (Wolf, 2003) e cinema e jornalismo (Berger, 
2002).Como metodologia fez-se o uso da análise fílmica, em que foi analisado cenas 
do longa. Com o estudo, foi concluído que o modo do exercer o jornalismo de Nina 
Romina e Louis Bloom segue alguns critérios de noticiabilidade previstos pela 
literatura e tem características que vão de encontro ao Código de Ética da profissão. 
. 
Palavras-chave: O Abutre; cinema; espetacularização; critérios de noticiabilidade  
 
ABSTRACT: 
 
This work analyzes the whole media valley portrayed in the film Nightcrawler (2014), 
directed by Dan Gilroy. It was studied the construction of the media context in the 
film, analyzing the way the relationship between director of television journalism and 
videomaker occurs through the deconstruction of journalism as a source of reality. As 
specific objectives we have the identification of the profile of journalist in the two main 
characters of the film, the mapping of the aspects that denote the absence of 
professional ethics in the narrative of the feature and the criteria of newsworthiness 
present in the narrative. As main concepts are the profile of the journalist (Traquina, 
2004), news production (Wolf, 2003) and cinema and journalism (Berger, 2002). As a 
methodology, the film analysis was used, in which scenes of the film. With the study, 
it was concluded that the journalism mode of Nina Romina and Louis Bloom follows 
some criteria of newsworthiness foreseen in the literature and has characteristics that 
go against the Code of Ethics of the profession 
 
Key words: Nightcrawler; movie theater; spectacularization; newsworthiness criteria 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O longa O Abutre, dirigido por Dan Gilroy, foi produzido nos Estados Unidos e 

teve lançamento em dezembro de 2014. O filme conta a história de Louis Bloom, 

interpretado por Jake Gyllenhaal que, com dificuldade em conseguir emprego, 

decide por acaso tornar-se cinegrafista e sair a procura de casos como acidentes, 

incêndios e assaltos para revender para telejornais. Quando Bloom percebe que o 

trabalho rende financeiramente, começa a trapacear e passar por cima dos valores 

éticos-morais da profissão de jornalista para conseguir boas imagens.     

 Esta pesquisa visa explicar como é construído o contexto midiático no filme O 

Abutre. O objetivo geral é analisar a produção jornalística retratada no longa. Como 

objetivos específicos pretende-se identificar marcas do perfil de jornalista nos dois 

principais personagens do filme, mapear os aspectos que se relacionam à ética 

profissional na narrativa do longa e compreender os critérios de noticiabilidade 

presentes na narrativa.  

O tema da pesquisa é relevante ao campo da comunicação por tratar da 

análise do profissional de jornalismo nas telas do cinema, e por refletir sobre o modo 

como o perfil do jornalista é construído de modo espetacularizado, disposto a 

desafiar preceitos éticos em busca da audiência.  

A escolha do filme como objeto de análise também se deu por motivos 

particulares, pois a forma como Jake Gyllenhaal interpreta o personagem Louis 

Bloom desafia a ética e a veracidade tornando o longa provocativo aos olhos dos 

estudantes e profissionais da área, assim como para a pesquisadora. 

Entre os trabalhos pesquisados que têm relação com o objeto estão o de 

Goulart de Andrade (2015), que buscou analisar o filme O Abutre e suas 

semelhanças com a espetacularização do telejornalismo contemporâneo, 

Spannenberg e Bufelli (2016) analisaram O Abutre e sua relação com o jornalismo e 

Garcia (2016) pesquisou sobre O Abutre e os efeitos secundários do crime. 

Observamos que nenhuma das pesquisas apresenta a abordagem e a problemática 

presente neste trabalho, o que nos assegura o caráter de ineditismo da investigação.  

A pesquisa foi desenvolvida através da análise fílmica, que tem como objetivo 

propor a interpretação do longa. Primeiramente foi feita a decomposição da narrativa 
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para identificar os elementos a serem investigados e elencar as categorias de 

análise.  

Na primeira categoria foi observado os critérios de noticiabilidade presentes 

na narrativa. Após isso foi analisada a relação de Louis Bloom com as fontes.O 

terceiro tópico trata sobre a relação dos jornalistas Nina Romina e Frank Kruse e, 

por fim, a relação de Louis Bloom com a jornalista Nina.  

Após a análise, concluímos que os objetivos pretendidos foram alcançados 

com base na fundamentação teórica e metodológica que atribuiu subsídios para a 

análise final. Com o estudo, a pesquisadora pode entender como o filme pode 

delinear também situações do cotidiano de profissionais jornalistas e aproximar os 

espectadores da realidade vivida por profissionais da área evidenciando, de forma 

radical, os bastidores do jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O PERFIL DO JORNALISTA  

Ser jornalista trata-se não só do profissionalismo, mas também do íntimo e de 

como isso se insere nas criações intelectuais. Pode-se dizer que o jornalista é 

observado como o contador de "estórias" da sociedade. A imagem corrompida, a 

desmoralização e a falta de prestígio e reconhecimento são alguns obstáculos para 

os que pretendem seguir a profissão.  

 

E os jornalistas não são apenas trabalhadores contratados, mas membros 
de uma comunidade profissional que há mais de 150 anos de luta está 
empenhada na sua profissionalização com o objetivo de conquistar maior 
independência e um melhor estatuto social. (TRAQUINA, 2004. p. 22) 

 

A figura do jornalista para a sociedade é de extrema importância, uma vez 

que o profissional é a fonte primária que informa a comunidade sobre os 

acontecimentos relevantes. Por isso, é dever do profissional de jornalismo despir-se 

de qualquer preconceito e zelar por uma informação apurada.  

Na concepção de Traquina “O profissional deve fornecer serviço a quem quer 

que o requeira, independentemente da idade, rendimento, parentesco, ideologia 

política, raça, religião, sexo e estatuto social do cliente” (TRAQUINA, 2004, p. 99). A 

informação é direito de qualquer cidadão, seja ela informação referente ao governo, 

à educação, a empresas privadas ou qualquer instituição de interesse público.    

O trabalho jornalístico tem a missão de levar as informações ao maior número 

de pessoas da forma mais compreensível possível. Estar ciente dos fatos que 

ocorrem é essencial para o exercício da cidadania. Pereira Junior (2006) concorda 

com Traquina ao articular sobre a importância do profissional de comunicação em 

transmitir a veracidade e realidade dos fatos aos leitores.  

 

O desafio do repórter (no cenário complexo, tentacular, da desordenada 
torrente de acontecimentos que forma a vida contemporânea) é encontrar 
evidências soterradas em camadas de versões, procurar certezas em 
situações de incerteza. O jornalista, por princípio, não é só testemunha 
daquilo que o leitor não pôde ter acesso. É um processador das camadas 
verificáveis da realidade. (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 71). 
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Pereira Junior (2006) ainda ressalta que o caminho percorrido pelo jornalista 

em busca da informação e os cuidados para não se deixar levar por falhas na 

apuração é o que diferencia os profissionais. O jornalista deve sempre estar atento à 

qual informação é relevante ao cidadão e disposto a checá-la para evitar a 

inveracidade dos fatos.   

2.1.1 O jornalista e suas fontes 

 

Em sua rotina diária, o jornalista faz a apuração da notícia, consulta as fontes 

e recolhe todo o material necessário para a elaboração de sua pauta. Para chegar 

em um bom resultado, a busca pelas fontes é um processo crucial no 

desenvolvimento de uma matéria. Como afirma Pereira Junior (2006, p. 71), "A 

notícia é construída no cuidado com a verificação, sobre o alicerce do levantamento 

de informações".  

Por fontes, consideramos todo e qualquer cidadão disposto a colaborar no 

fornecimento de material informativo à classe de jornalistas. Cada entrevistado traz 

sua visão sobre os fatos e, por meio das fontes, o jornalista adquire uma visão 

abrangente do ocorrido e informa o leitor baseado em várias perspectivas.  

Em uma boa relação com seus entrevistados, o bom jornalista sabe identificar 

os fatos, mesmo que alguma fonte não colabore com a investigação e a verdade não 

seja prontamente verificável. 

 

Por exemplo, uma fonte (Fonte A) afirma “X”. O jornalista não consegue 
confirmar esta afirmação. Muitas vezes, o jornalista só pode determinar que 
a fonte A disse “X”. Os jornalistas vêem a afirmação “A disse X” como um 
“fato”, mesmo que “X” seja falso. Mas isto cria problemas tanto ao jornalista 
como à empresa jornalística, porque o leitor quer supostamente saber se “X” 
é um “fato”, porque o leitor pode acusar tanto o jornalista como a empresa 
jornalística de parcialidade, caso não seja apresentada uma opinião 
contrária. (TRAQUINA, 2004, p. 139). 

 

Embasado nisso, o jornalista capacitado analisa as fontes e avalia a 

integridade da informação, utilizando critérios na observação dos entrevistados. De 
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acordo com Traquina (2004) são três os critérios importantes para refletir: a 

autoridade, a produtividade e a credibilidade da fonte.  

O critério baseado na autoridade refere-se aos jornalistas que preferem o 

depoimento de fontes oficiais, ou que ocupam posições de autoridade. Segundo 

Traquina “Quanto mais prestigioso for o título ou a posição do indivíduo, maior será a 

confiança das pessoas na sua autoridade” (TRAQUINA, 2004, p. 191) 

A produtividade, por sua vez, refere-se às razões pelas quais prevalecem as 

fontes institucionais. De acordo com Traquina (2004), tais fontes disponibilizam 

materiais suficientes para produzir a matéria fazendo com que o jornalista não 

necessite recorrer a demasiadas fontes para obter outros dados, otimizando seu 

tempo. No entanto, o profissional perde a oportunidade de ouvir outras pessoas que 

poderiam dar voz e uma diferente perspectiva acerca da notícia.  

Já o fator de credibilidade está relacionado à confiança que o jornalista irá ter 

na informação recebida de uma fonte. “O jornalista tem que avaliar a credibilidade da 

fonte para avaliar a credibilidade da informação fornecida” (TRAQUINA, 2004, p. 

192). Assim, a fonte que fornecer materiais confiáveis e seguros ao repórter, tem 

probabilidade de se tornar fonte regular.  

É preciso que os profissionais dedicados à produção de notícias tenham 

cuidado na hora da abordagem do entrevistado. Explicar à qual veículo de 

comunicação pertence e o que está fazendo ali são elementos essenciais para que o 

entrevistado entenda seu papel durante o acontecimento. Agindo assim, o 

profissional de jornalismo estabelecerá um vínculo com o entrevistado, deixando-o à 

vontade para a troca de informações.  

Conforme Pereira Junior (2006) mesmo com a correria para conseguir 

entregar a matéria antes do fechamento da edição, é necessário conseguir mais do 

que apenas uma fonte para o jornalista contentar-se com sua apuração. Às pressas, 

nada de bom é feito. Travancas (2001) ainda ressalta que o mau repórter é aquele 

que não mede esforços para conseguir um "furo" de reportagem, empenho que, por 

meio da pressa em ser o primeiro a veicular a notícia, inclui chantagem e 

manipulação de informações.  
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Todo cuidado é, portanto, pouco para não se flertar a indiferença, não fazer 
o jogo das fontes ou transformar a assepsia instrumental em defeito ético. O 
risco em cada um desses casos é, em parte, selecionar informação alheia 
que, no fundo, é a de sua preferência e, com isso, passar opinião que, na 
verdade, é sua. (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 95). 

 

Lage (2003) salienta que matérias jornalísticas não se originam somente de 

uma observação. Para concretizá-las é necessário reunir dados, informações e 

testemunhas e, para obter essas informações, uma fonte confiável é o essencial. Por 

fontes também podemos compreender assessorias, instituições ou qualquer órgão 

que possibilite informações verídicas sobre determinado assunto.  

 

2.2 TELEJORNAL: A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA 

 

O meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros para se informar, 

segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 (PBM 2016)1, é a televisão, 

com 63%. Principalmente através dos canais de TV aberta diversas comunidades se 

informam sobre o que ocorre no país e na região onde vivem. Aqui tentamos refletir 

sobre o modo como se dá a produção da notícia em um veículo de comunicação 

televisivo.  

Jornalistas de televisão, antes de sair à procura de suas fontes necessitam de 

uma reunião de pauta onde há um mapeamento sobre os principais fatos do dia. A 

produção da notícia requer uma seleção de temas avaliando os critérios de 

noticiabilidade em um processo que leva à construção da realidade. 

 

A produção de um telejornal exige agilidade e uma equipe disposta a 
trabalhar contra o tempo. As rotinas produtivas em uma redação acontecem 
simultaneamente. Ao mesmo tempo em que se discute uma pauta, outro 
repórter já está colhendo informações com as fontes e o cinegrafista está se 
preparando para a captação. (FLÔRES, 2007, p.  20). 

 

                                                
1Desenvolvido pela secretaria de comunicação social da presidência da república, o levantamento 
busca conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira. Disponível em: 
<http://secom.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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Além do método de produção, também é necessário pensar sobre como o 

que é relevante se transforma em notícia. O que torna um fato comum importante a 

um telejornal é a forma como o jornalista aborda o tema e a significância dele à 

comunidade local ou ao país, de acordo com a área que o veículo de comunicação 

abrange.   

Na concepção de Berger e Luckmann (2002) a vida cotidiana forma-se a partir 

da interpretação dos homens acerca dos fatos que ocorrem no mundo. Pode-se 

dizer que o meio de comunicação e o comunicador são a própria mensagem, porque 

cabe à eles a transmissão das informações.  

 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade 
certa pelos membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente 
dotada de sentido que imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se 
origina no pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado 
como real por eles. (BERGER e LUCKMANN, 2002, p. 36). 

 

Por isso, antes de selecionar os temas abordados do telejornal é preciso 

pensar que a classe dos jornalistas, no momento em que uma matéria é veiculada 

em algum meio de comunicação, pode estar transformando uma realidade. De 

acordo com Berger e Luckmann (2002), a realidade da vida cotidiana está 

estruturada no presente.  

 

A realidade da vida cotidiana está organizada em torno do “aqui” de meu 
corpo e do “agora” do meu presente. Este “aqui e agora” é o foco de minha 
atenção à realidade da vida cotidiana. Aquilo que é o realissimum de minha 
consciência. A realidade da vida diária, porém, se não se esgota nessas 
presenças imediatas, mas abraça fenômenos que não estão presentes “aqui 
e agora”. Isto quer dizer que experimento a vida cotidiana em diferentes 
graus de aproximação e distância, espacial e temporalmente. (BERGER e 
LUCKMANN, 2002, p. 39). 

 

Os meios de comunicação contribuem para a compreensão e aceitação da 

sociedade contemporânea e, além disso, eles podem originar reações, positivas ou 

negativas, no espectador.  

A televisão aguça a visão e a audição dos telespectadores e uma notícia de 

grande impacto pode afetar o lado emocional. Segundo Paternostro (2006, p. 75) 
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“dependendo da intensidade, da força, uma imagem que aparece no ar por escassos 

15 segundos permanece na mente do telespectador por muito tempo, às vezes, para 

sempre”.  

O profissional de jornalismo é o mediador na reconstrução dos fatos para o 

espectador. Em telejornalismo o jornalista deve atentar ao texto e a imagem para 

que os dois "caminhem juntos, sem um competir com o outro" (PATERNOSTRO, 

2006, p. 85).  

A classe dos jornalistas, portanto, compõe uma comunidade de especialistas 

que possuem legitimidade para selecionar qual é a realidade e transmiti-la ao 

espectador, assim tendo um importante papel no que as pessoas conversam no dia 

a dia, no que elas acreditam e no que pensam sobre o que se passa em seu 

entorno.  

 

2.2.1 Critérios de noticiabilidade 

 

Os critérios de noticiabilidade interferem diretamente sobre a notícia. Eles 

definem o que deve ou não ser notícia, o que deve ser divulgado e tornar possível o 

reconhecimento do fato. É dever do jornalista noticiar os fatos ocorridos, mas antes 

de noticiar é preciso fazer uma triagem e selecionar o que realmente tem peso de 

relevância. 

Fundamentado na teoria do Newsmaking, Wolf (2003) esclarece sobre os 

critérios de noticiabilidade, que se constituem através de requisitos exigidos pelo 

ponto de vista do veículo de comunicação e do profissionalismo do jornalista.  

 

Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de 
critérios, operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação 
enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de entre um número 
imprevisível e indefinido de factos, uma quantidade finita e tendencialmente 
estável de notícias. (WOLF, 2003, p. 190). 

 

De acordo com Wolf (2003), na produção de uma notícia para a grande 

massa é necessário pensar no profissionalismo do jornalista e, em suas restrições: 
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os critérios de relevância e noticiabilidade. O vínculo presente entre os dois aspectos 

estabelece a linha de raciocínio necessária para oferecer ao telespectador uma 

notícia apropriada.   

Para o jornalista transformar um fato em notícia, há um conjunto de pré-

requisitos, que analisa desde o ponto de vista da estrutura do trabalho ao do 

profissional em si. Na seleção do que irá virar notícia, os critérios de relevância 

funcionam em conjunto. A ligação entre um fator acaba reforçando o outro, tornando-

se, assim, um conjunto de condições que determinam a noticiabilidade.  

 

 2.2.2 Valor-notícia 

 

Os valores notícias funcionam como critérios de relevância espalhados no 

processo de produção e surgem para que a seleção do material seja executada com 

praticidade, de uma forma quase automática. Devem atuar para facilitar o cotidiano 

do jornalista.  

Para Wolf (2003) antes de um acontecimento virar notícia é preciso fazer 

perguntas em torno do fato, tais como “Quais os acontecimentos que são 

considerados realmente interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícias?” (WOLF, 2003, p. 195)  

Para que um acontecimento se transforme em notícia deve-se levar em 

consideração vários fatores que são considerados valores/notícia. O processo de 

construção da matéria se constitui de critérios de relevância presentes não só na 

apuração de notícias, mas também nos procedimentos posteriores.  

 

Os valores/notícia utilizam-se de duas maneiras. São critérios de selecção 
dos elementos dignos de serem incluídos no produto final, desde o material 
disponível até à redacção. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia 
para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que 
deve ser omitido, o que deve ser prioritário na preparação das notícias a 
apresentar ao público. (GOLDING, ELLIOTT, 1979, p. 114 apud WOLF, 
2003,  p. 196). 
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Os critérios devem ser parte da produção jornalística em que as escolhas do 

profissional possam ser feitas de forma a facilitar o trabalho. Wolf (2003) ainda 

acredita que os valores-notícias podem ser organizados a partir de pressupostos 

implícitos.  

A partir disso, é necessário avaliar cinco derivações de seus critérios: os 

critérios substantivos e os critérios relativos ao produto, ao meio de 

comunicação, ao público e a concorrência. Os critérios substantivos 

relacionam-se ao fato de transformar o produto em notícia. Segundo Wolf (2003), 

para se chegar à importância de tal fato passamos por quatro variáveis: ao grau e 

nível hierárquico dos indivíduos envolvidos, ao impacto sobre a nação, a quantidade 

de pessoas envolvidas e a relevância e significatividade dos acontecimentos.  

No primeiro, é necessário analisar o nível de importância e visibilidade dos 

indivíduos envolvidos no fato. O impacto sobre a nação compreendemos ao avaliar o 

acontecimento quanto à relevância que ele tem para a sociedade ou o país. 

Assimilamos como de maior grau de necessidade de informação um desastre que 

atingiu 200 pessoas ao que atingiu 20 indivíduos. E, por fim, “a relevância e 

significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada 

situação” (WOLF, 2003, p. 204) diz respeito a considerar o contexto em que algo 

ocorre e a sucessão de fatos que se desencadeiam. O autor também se refere, ao 

dissertar sobre esta variável, às questões subjetivas e específicas a serem avaliadas 

em cada acontecimento para definir o seu grau de significação e importância para se 

transformar em notícia. 

Já, a disponibilidade de materiais para apuração, a brevidade, atualidade e 

qualidade do produto são os valores-notícia que dizem respeito aos critérios 

relativos ao produto. Esses são aplicados um por um a cada notícia já que, devido 

a pouco espaço para noticiar os fatos, no telejornal ou em um jornal impresso, é 

preciso selecionar o que é mais importante.  

 

A necessidade de não ultrapassar um determinado comprimento das 
notícias - especialmente televisivas - adequa-se à disponibilidade de muito 
material noticiável, o que, por sua vez, permite uma escolha o mais ampla 
possível e, por isso mesmo, mais representativa dos acontecimentos 
importantes do dia, dentro dos limites relativamente rígidos do formato dos 
noticiários. (WOLF, 2003, p. 206). 
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Os critérios relativos ao meio de comunicação estão diretamente 

associados ao modo como a notícia será apresentada ao telespectador. É 

importante fornecer ao espectador um material consistente com imagens claras e um 

texto completo, com início, meio e conclusão, onde o texto consiga passar a 

mensagem que o elemento visual, por vezes, não consegue alcançar e vice-versa. 

Para Wolf, é importante que a notícia esteja associada à imagem que traz consigo.  

 

Contudo, também são frequentes as notícias importantes acompanhadas 
por um suporte visual muito pouco significativo, com as habituais imagens 
de rotina que acabam por perturbar e desviar a atenção do conteúdo da 
notícia, sem nada lhe acrescentar. (WOLF, 2003, p. 211). 

 

Os últimos dois critérios relacionam-se ao público e à concorrência. O 

primeiro refere-se a importância das pesquisas de audiência e a significatividade dos 

jornalistas conhecem o público para quem notícia. É necessário que o profissional de 

comunicação saiba a necessidade e as exigências dos destinatários. Ao discursar 

sobre os critérios relativos ao público, Wolf (2003) também destaca o aspecto de 

proteção, “ou seja, a não noticiabilidade de factos ou pormenores de acontecimentos 

cuja cobertura informativa (se presume) que provocaria traumas ou ansiedade no 

público” (WOLF, 2003, p. 214).  

Já o critério relativo a concorrência consiste no fato das diferentes emissoras 

gerarem expectativas recíprocas. Por isso, “Os valores notícias se destacam não só 

pela posição das instituições de comunicação que veiculam as notícias e dos 

informantes que a constroem, mas, agora, pelo receptor que se tornou também um 

polo emissor público” (AGUIAR e GOULART DE ANDRADE, 2015, p. 3) 

Assim, os valores-notícias funcionam para tornarem possíveis a rotinização 

do trabalho jornalístico. Atualmente, eles têm passado por transformações, uma vez 

que temas que não eram destaque tem se tornado visíveis.  

 

Um exemplo disso são as páginas culturais e dos espetáculos, cuja 
presença, actualmente qualificante, tem implicado, naturalmente, uma 
adaptação e uma extensão dos critérios de noticiabilidade para uma área 
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que, anteriormente, não constituía notícia ou, pelo menos, não como nos 
nossos dias. (WOLF, 2003, p. 198). 

 

Nesse contexto, os profissionais de comunicação, fazem com que as 

temáticas passem por uma série de avaliações antes de se tornarem notícias. Em 

um veículo de comunicação chamamos o(s) responsável(s) por essa função de 

gatekeeper. O gatekeeper têm a missão de selecionar e organizar as notícias 

qualificando-as em níveis de interesse e importância pública.  

 

Nessa teoria, o processo de produção da informação é concebido como 
uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos 
gates, isto é, “portões” que não são mais do que áreas de decisão em 
relação às quais o jornalista, isto é o gatekeeper, tem de decidir se vai 
escolher essa notícia ou não. (TRAQUINA, 2004, p. 150). 

 

A notícia, se estiver de acordo com os conceitos de seleção, ultrapassa os 

“portões” e é veiculada no telejornal. O gatekeeper se torna então um dos 

“avaliadores” do conteúdo adequado ao telespectador, mas, para Traquina (2014), o 

conceito acaba limitando o trabalho do jornalista e das notícias, uma vez que 

desvaloriza outros princípios significativos no meio deste processo. O papel do 

gatekeeper é desempenhado geralmente pelo editor que define quais matérias irão 

ao ar e qual abordagem será dada à informação.  

A abordagem depende também da linha editorial do veículo e alguns deles se 

utilizam da espetacularização. No meio jornalístico, a espetacularização evidencia-se 

na união da informação com a dramatização dos fatos. A cultura do espetáculo está 

presente em mídias de todo o mundo e tais programas jornalísticos, com foco no 

sensacionalismo, visam a proximidade com o público.  

Na concepção de Pinto (1997), a dramatização refere-se ao modo de o 

jornalista contar a história. De acordo com a autora, dessa forma, âncoras e 

repórteres de telejornal servem-se da dramatização para tornar a narrativa mais 

interessante, dando assim importância ao tema.  

“Um dos principais motivos para se dramatizar a notícia é torná-la urgente, 

mesmo que no dia seguinte não seja mais lembrada e não tenha mais relevância” 
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(NEGRINI, 2008, online). A espetacularização atrai a atenção do telespectador 

prendendo-lhe ao noticiário naquele instante.  

 

Neste movimento essencial do espetáculo — que consiste em ingerir tudo o 
que existe na atividade humana em estado fluido para depois vomitá-lo em 
estado coagulado, para que as coisas assumam seu valor exclusivamente 
pela formulação em negativo do valor vivido — nós reconhecemos a nossa 
velha inimiga que embora pareça trivial à primeira vista é intensamente 
complexa e cheia de sutilezas metafísicas, a mercadoria. (DEBORD, 2003, 
p. 21). 

 

De acordo com Debord (2003) o espetáculo está se tornando uma 

mercadoria. No entanto, essa abordagem faz com que os telejornais e noticiários de 

cunho sensacionalista percam a qualidade e credibilidade que lhe é confiada. 

 

2.3 CINEMA E JORNALISMO 

 

O início do cinema ocorreu na França, em 1895, quando os irmãos Lumiére 

apresentaram a nova técnica aos franceses. Os espetáculos populares eram a 

inspiração para o cinema da época, que instigava o próprio público à estrelar as 

películas. O cinema era mais frequentado pela classe de baixa renda, classe 

operária, que era atraída pelos preços acessíveis das sessões e não questionavam 

a qualidade dos curtas, considerados de fraco nível cultural. “Entre o ano do 

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

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

de mágica, situações engraçadas ou pornografia. ” (DIAS, 2007, p. 8). 

Ao longo dos anos, o cinema produziu inúmeras histórias de jornalistas ou 

grupos de jornalismo em suas produções. Como mencionado anteriormente os 

newspapers movies representam essa realidade. A rotina dos profissionais da área é 

bastante requisitada pelos roteiristas de filmes, talvez devido ao mistério e drama 

presentes na rotina das redações de notícias.  
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O período de 1906 a 1915 foi marcado pelos primeiros filmes de arte, na 

França. As películas atraiam classes de nível cultural mais elevado, que se tornaram 

o novo público alvo das produções. Foi então que teve início a censura do conteúdo 

dos filmes, onde a ética prevaleceu e alguns temas foram substituídos por outros 

considerados mais sérios (DIAS 2007). Desde então, muitos foram as 

transformações e o cinema expandiu-se para os mais diversos temas.  

 

Quantas carreiras jornalísticas não devem ter nascido no “escurinho” de 
uma sala de cinema? Mas qual jornalista o cinema privilegiou em suas 
produções? Herói e bandido estiveram presentes em diferentes filmes e 
períodos. O vilão é representado pelo profissional que não mede esforços 
para conseguir seus objetivos e dar um “furo” de reportagem. Sem caráter e 
trafegando pelos submundos do crime, ele não hesita em colocar sua 
carreira na frente de tudo e todos. O herói identifica-se com os valores do 
mundo público e defende a verdade, a democracia, o bem comum. 
(TRAVANCAS, 2001, online). 

 

Os princípios éticos não são a prioridade quando se trata do vilão, então se o 

profissional abordado mostrar-se antiético a confiança do público tende a diminuir.  

Os espectadores acabam adquirindo uma imagem deste profissional e, talvez, até 

um preconceito com o papel do jornalista, levando muitas vezes para o lado pessoal 

e desvalorizando a imagem do profissional de comunicação em seu cotidiano.  

Uma série de filmes que apresenta como tema jornalistas e salas de redações 

são exploradas pela indústria cinematográfica americana, os chamados filmes de 

jornalismo. Berger (2002) identificou 785 filmes que abordam o assunto, 

considerando os longas distribuídos no Brasil (668) e outros encontrados em listas e 

sites de Portugal e França (117). Sobre o grande número de filmes que tratam do 

tema, a autora comenta que “Talvez se possa iniciar o elenco de razões, pelo 

“glamour da mídia”, e o incentivo que os próprios jornalistas deram à consolidação 

desta imagem” (BERGER, 2002, p. 15). No meio cinematográfico um dos vetores 

pelos quais é retratado o profissional é aquele no qual ele assume o compromisso 

com a verdade e através dele, segurança e confiança são passados ao 

telespectador.  
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3. METODOLOGIA 

 

O Abutre foi lançado em 2014, roteirizado e dirigido por Dan Gilroy.  Ele foi 

produzido nos Estados Unidos e teve seu lançamento em dezembro de 2014. O 

filme aborda a história de Louis Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal.  

O longa é construído a partir do personagem Louis Bloom, um homem que, 

para enfrentar as dificuldades de conseguir um emprego formal, decide entrar para o 

mundo de produção de vídeos criminais independente de Los Angeles. E para isso, 

ele procura por crimes e acidentes impactantes para conseguir sucesso e dinheiro. 

Do outro lado, Nina Romina, uma jornalista que precisa manter seu emprego e está 

disposta a tudo para preservá-lo e Frank, um jornalista ético que tenta mostrar à 

Nina um jornalismo responsável. Além disso, âncoras que pactuam com o Louis 

sobre o que é importante noticiar, e um contexto de videomakers freelancers que 

usam de métodos no mínimo questionáveis para os seus trabalhos. Para 

compreendermos esse contexto midiático, ou vale tudo midiático retratado no longa 

delimitamos as categorias citadas acima.  

A pesquisa é desenvolvida a partir da observação de cenas do longa O 

Abutre, de 2014, dirigido por Dan Gilroy. Para chegar ao objetivo de explicar como é 

construído o contexto midiático no filme, é utilizado como método a análise fílmica. 

Esse tipo de análise está presente em vários trabalhos e tem o propósito de explicar 

e esclarecer o sentido de um longa sugerindo uma interpretação (PENAFRIA, 2009).   

 De acordo Penafria, a análise consiste em decompor o filme, identificar os 

elementos necessários e examinar a conexão entre eles. Mimura concorda e 

complementa que "Faz parte do processo de compreensão do filme, interpretações 

que partam das noções, princípios e conhecimentos que questionados verídicos ou 

falsos, adequados ou inadequados em relação ao objeto filme interpretado." 

(MIMURA, 2011, p. 3) 

São analisados os personagens do filme e suas ações ao longo da trama. Os 

personagens escolhidos para a análise são três: Louis Bloom, o videomaker2que faz 

qualquer coisa pelo dinheiro; Nina Romina, a diretora de telejornalismo noturno da 

                                                
2Pessoa que cria, produz ou dirige vídeos artísticos, publicitários, institucionais etc. Não é, 
necessariamente, jornalista. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. Acesso em 13 jun. 2018. 

http://michaelis.uol.com.br/
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emissora KWLA que já está há dois anos na emissora e precisa garantir seu 

emprego; e Frank Kruse, o editor de conteúdo da emissora que, como um bom 

profissional, tenta trabalhar eticamente. Inicialmente, pensamos em analisar apenas 

Louis e Nina mas, a partir de seu comportamento eticamente correto para um 

profissional de jornalismo, decidimos examinar o jornalista Frank. No entanto, cabe 

ressaltar que Frank é um personagem secundário, que não aparece muito no longa 

e que, por isso, é analisado apenas como um contraponto ao comportamento de 

Nina e Bloom.  

A análise fílmica visa obter, através da decomposição do filme, os elementos 

necessários para a descrição do conteúdo das mensagens, possibilitando, assim, ao 

pesquisador, seguir um caminho que facilita a compreensão e entendimento dos 

procedimentos relativos à produção e reprodução dessa mensagem. 

 

Analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo 
tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude em relação ao objeto-filme, 
que, aliás, pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, 
estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, 
usufruí-lo melhor. (VANOYE E GOLIO-LÉTÉ, 2002, p. 12). 

 

 A análise fílmica compreende diferentes passos. A descrição das cenas 

presentes no longa é um dos pontos cruciais para um bom resultado na pesquisa. 

Além disso, os autores ressaltam a importância da decomposição das falas na 

produção cinematográfica.  

 Primeiramente, é preciso destacar a decomposição do filme, que consiste na 

extração e separação dos materiais relevantes para a análise. Fazer esse processo 

por partes, analisando cada detalhe, facilita encontrar os elementos essenciais 

para a pesquisa. A partir disso o objetivo é estabelecer conexões entre os 

elementos e compreender como tais se associam e tornam-se aliados para a 

construção da mensagem.  

 

O analista deve de fato respeitar um princípio fundamental de legitimação: 
partindo dos elementos da descrição lançados para fora do filme, devemos 
voltar ao filme quando da reconstrução, a fim de evitar reconstruir um outro 
filme. Em outras palavras, não se deveria sucumbir à tentação de superar o 
filme. (VANOYE E GOLIO-LÉTÉ, 2002, p. 15). 
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Assim, primeiramente fizemos a decupagem de todo o filme, em que foram 

separadas as falas das personagens, e descritas as circunstâncias das cenas que 

consideramos importantes.  

Por meio da desconstrução foi possível o entendimento das cenas, dos 

diálogos e do poder que eles estabelecem à narrativa em si. Após definir as cenas 

que interessavam à pesquisa, foram estipuladas quatro categorias a serem 

analisadas: 

1. Critérios de noticiabilidade 

2. Relação de Louis Bloom com as fontes: linguagem utilizada, modo de 

abordagem 

3. As relações entre os jornalistas Nina e Frank 

4. Relação de Louis Bloom com Nina Romina  

 

Considerando que como objetivos específicos nesta investigação temos: 

identificar marcas do perfil de jornalista nos dois principais personagens do filme, 

mapear os aspectos que se relacionam à ética profissional na narrativa do longa e 

compreender os critérios de noticiabilidade presentes na narrativa; e nosso objetivo 

geral analisar a rotina da produção jornalística retratado no longa, por meio das 

categorias acima conseguiremos chegar até os objetivos propostos. 

Já o problema de pesquisa, que é compreender como o contexto midiático é 

construído no filme, será respondido ao fim desta análise, ao refletirmos sobre a 

relação do protagonista com as fontes, com a diretora de telejornalismo e da diretora 

de telejornalismo com o editor de conteúdo, além da explanação sobre os critérios 

de noticiabilidade que compõem o cenário jornalístico do longa. 
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4. ANÁLISE 

4.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

 No início do filme Louis Bloom (Jake Gyllenhaal) aparece roubando uma tela 

de arame para vender por sucata. Após vender o material roubado em um ferro 

velho, pedir emprego ao dono do estabelecimento e ter o pedido negado, Louis 

dirige seu carro pelas ruas de Los Angeles (6min). Ao ver passar um carro da polícia 

com a sirene ligada ele estaciona para ver o que está ocorrendo. Ao se encaminhar 

até o local, um acidente de carro, ele percebe uma van estacionar. Na van está o 

cinegrafista Joe Loder, que rapidamente saí do veículo com uma câmera em mãos, 

enquanto seu cinegrafista auxiliar comemora que eles chegaram primeiro (entre os 

outros videomaker), Joe Loder pede para o auxiliar gravar dentro do carro. De longe, 

Louis observa o trabalho e ouve outras viaturas que parecem se aproximar, assim 

como um helicóptero, percebendo o quanto aquele fato é importante, não só por ser 

um acidente onde há feridos, mas por se tratar de um conteúdo importante para os 

meios de comunicação.  

 O cinegrafista Joe Loder sai do local e se encaminha para a van quando é 

abordado por Louis que pergunta se o vídeo irá passar na TV. Na resposta de Joe, 

que diz que irá passar no jornal da manhã porque ‘sangue dá audiência’, 

percebemos um dos critérios de noticiabilidade, que talvez para os veículos de 

comunicação de Los Angeles, seja importante. Como nos lembra Wolf (2003), 

podemos entender critérios de noticiabilidade como um conjunto de avaliações pelos 

quais os jornalistas precisam submeter a pauta para avaliar se é noticiável ou não.  

Louis Bloom, ao perceber tal movimentação, também avalia a importância de 

estar cobrindo o fato e, por isso, pergunta à Joe qual canal irá transmitir o vídeo. A 

resposta do cinegrafista é: no que pagar mais. Louis especula perguntando quanto 

se ganha por isso e, mesmo Joe dizendo que ‘não o bastante’, ao ver os 

equipamentos dentro da van ele indaga: ‘mas dá para comprar todo esse 

equipamento’. Joe Loder então avisa que ‘é um trabalho arriscado’. A resposta de 

Joe permite a reflexão de que talvez seja arriscado por se tratar da cobertura de 

crimes, acidente e desastres. Após a conversa, Louis agradece os esclarecimentos e 
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ouve um rádio da polícia dentro da van anunciar um outro incidente. Os dois 

videomakers na van saem, então, as pressas. E Louis os observa.  

 

Figura 1 – Louis conversa com o videomaker Joe Loder 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Sozinho em sua residência, Louis assiste TV (9min42seg) e procura por 

telejornais até localizar um que está passando a notícia do acidente da noite 

anterior. Ele observa a forma como os âncoras noticiam o ocorrido e quais os fatos 

mais importantes. Após isso, com o roubo de uma bicicleta, Louis consegue trocar o 

objeto por uma câmera de vídeo e um rádio da polícia (12min20seg)e então se inicia 

o trabalho como videomaker amador. Após tentar cobrir dois fatos e não ter sucesso 

com a gravação devido a sua abordagem o videomaker chega no terceiro ocorrido, 

um acidente de carro, e filma bastante próximo ao rosto da vítima (14min44seg). Em 

seguida Louis vai até a emissora de telejornal KWLA para tentar vender o vídeo 

(16min40seg). Ao encontrar-se com Nina, diretora de telejornalismo da noite, Louis 

avisa que tem material que a deixará empolgada e explica que se trata de um vídeo 

de um homem baleado durante um roubo de carro, que está deitado no chão e 

sangrando. Nina, como diretora de telejornalismo da noite, atua com uma função 

bastante importante no veículo de comunicação: A função de gatekeeper que tem, 
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de acordo com Traquina (2004), como principal missão, selecionar as notícias e 

qualificá-las em níveis de importância pública.  

Nina então chama Frank Kruse, editor de conteúdo, para ver o vídeo e logo 

diz para o operador de vídeo ao lado que essa será a matéria de abertura e já dá os 

comandos pedindo uma panorâmica, um repórter e um teaser3. Nesse momento 

Frank pergunta assustado se ela irá mostrar as imagens. 

 

Frank Kruse (F. K), assustado: 

- Vai mostrar isso? 

Nina Romina (N.R):  

- Com advertência 

F.K (avisa): 

- É demais  

N.R: 

- Deveríamos ter imagens assim todo dia   

 

Ao responder dessa forma à Frank notamos que a vontade de Nina é mostrar 

imagens e notícias impactantes deste modo todo dia para prender o telespectador 

em seu jornal.  

 

A importância de uma notícia pode ser diferentemente realçada, sublinhada 
ou acentuada em relação, por exemplo, aos valores/notícias relativos à 
concorrência (...) ou em relação àqueles que dizem respeito ao produto e as 
características técnicas. Isto é, existe uma variabilidade inerente ao 
valor/notícia <<importância>>, associada a outros factores de 
noticiabilidade. (WOLF, 2003, p. 205). 

 

Tais fatores de noticiabilidade estão estreitamente relacionados à imagem e 

respeito que o veículo de comunicação quer adquirir do público telespectador. E 

isso, para Nina, se consegue com imagens fortes e em primeira mão, sem importar, 

muitas vezes, o modo como as imagens possam ter sido capturadas. Após a 

resposta de Nina, Frank ainda comenta:   

                                                
3Trecho de um filme (trailer) ou de uma telenovela, que antecede o seu lançamento, com o objetivo 
de estimular o espectador a assisti-los. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br Acesso em: 13 jun. 
2018 

http://michaelis.uol.com.br/
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Frank: 
- As pessoas estão tomando café  

Nina: 
- E falarão sobre isso no serviço. 

 

Ou seja, uma notícia de impacto seria assunto para o resto do dia, no café da 

manhã com a família, no trabalho com os colegas e na rua com os amigos. Nina 

pergunta a Frank sobre o mês em que ocorreram dois roubos de carro e pensa em 

uma chamada como “onda de roubos de carro”. Depois, após acertar o valor que 

Louis irá ganhar pelo vídeo, em uma conversa, Nina aconselha Louis a investir em 

equipamentos (19min30seg). 

 

Nina: 
- Compre equipamentos. Um microfone direcional e faça entrevistas quando 
puder. Tem bom instinto.  
 
Louis: 
- Obrigada. Estou só começando. Esse elogio, vindo de você, significa muito 
pra mim  
 
Nina (se direciona a saída): 
- Ajudarei como puder. E pode me ajudar ao ligar para nós primeiro. Quero 
que me contate quando tiver algo  
 
Louis (acompanha Nina): 
- Igual a esse? 
 
Nina: 
- Isso mesmo  
 
Louis: 
- Com sangue? 
 
Nina: 
- Faz parte. Gostamos de crime, mas não de todos. O roubo de carro em 
Compton, por exemplo, não é notícia, certo? Nossos telespectadores se 
interessam mais por crimes urbanos, que ocorrem nos subúrbios. As vítimas 
são bem de vida, brancas e feridas pelos pobres ou por uma minoria  
 
Louis: 
- Crimes? 
 
Nina: 
- Não. Acidentes também. De carro, ônibus, trem, avião, incêndios  
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Seguindo Wolf (2003) os critérios de Nina fazem parte de uma variável de 

valor/notícia do qual o grau de noticiabilidade se dá pelo nível hierárquico dos 

indivíduos em questão. No caso do material que a jornalista recomenda à Louis, no 

momento em que ela exemplifica pessoas brancas e ricas, que não é o caso das 

minorias, o critério usado é esse.  

Louis então, ao perguntar se seriam crimes e Nina, ao responder que 

acidentes também podem ser e, exemplificar com acidentes de carro, ônibus, trem, 

avião e incêndios, mostra nitidamente quais os critérios de noticiabilidade da 

emissora que, também almeja àqueles que Wolf (2003) aborda como impacto sobre 

a nação, que determina a importância de um acontecimento para o país e a 

população.  

Novamente Louis pergunta.  

 

Louis: 
- Mas com sangue? 
 
Nina: 
- Com imagens fortes . O melhor conselhos, Lou, é captar o espírito do que 
levarmos ao ar. Pense em nós como uma mulher que grita correndo pela 
rua com a garganta cortada.  

 

Desse modo ela praticamente pede por conteúdos sensacionalistas e 

chocantes para o telespectador.  Wolf (2003), ao discorrer sobre critérios relativos ao 

público, salienta que existe o aspecto de proteção, ou seja “a não noticiabilidade de 

factos ou pormenores de acontecimento cuja cobertura informativa (se presume) que 

provocaria traumas ou ansiedade no público ou feriria a sua sensibilidade ou os seus 

gostos” (WOLF, 2003, p. 214). Nina, por sua vez, segue totalmente o caminho 

contrário, já que seu objetivo é chocar as pessoas.  

Após as dicas e conselhos de Nina, Louis está olhando TV e se depara com a 

notícia sobre a onda de roubos de carro (20min55seg), em que aparecem seus 

vídeos. Nesse momento ele começa a anotar em um caderno os códigos da polícia, 

quase todos sobre roubos de carro, e estudá-los, já que Nina deixou claro que são 

esses os critérios de noticiabilidade que interessam. Tal “onda de roubos” também 

nos permite a reflexão sobre um dos critérios que Wolf (2003) aborda, o critério 
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relativo a frequência do ocorrido que, no caso dessa notícia, relaciona-se muito bem 

com o que o autor destaca pois, como já havia ocorrido outros roubos a veículos na 

cidade, noticiar mais um é de interesse à comunidade.  

No decorrer da trama, Louis contrata Rick (26min), que será ajudante nas 

coberturas. Então, Louis e Rick esperam por uma chamada até ouvir no rádio a 

informação de que está havendo um incêndio em um apartamento (28min03seg), 

uma das coberturas que interessa a Louis, já que se trata de um desastre, mas ele 

não consegue chegar a tempo no local. Após isso, Rick e Louis (30min47seg) 

chegam em um tiroteio à uma residência que, como Traquina (2005) ressalta, 

qualquer valor-notícia fica maior se a violência estiver-lhe associada. Ultrapassando 

a delimitação da cena do crime colocada pela polícia, Louis consegue entrar e filmar 

a residência da família, enquanto os moradores conversam com os policiais. Ao 

fazer imagens dos tiros que atingiram a geladeira da casa, ele percebe que nela 

estão algumas fotos da família e, então, mexe nos retratos trocando-os de lugar e 

deixando-os em volta dos tiros, para conseguir uma imagem marcante 

(32min40seg). Nesse momento, notamos que se inicia a manipulação das imagens 

para o impacto dos telespectadores, algo absolutamente antiético na profissão 

abordada, assim como o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007, p. 2) 

ressalta “O jornalista é responsável por toda informação que divulga, desde que seu 

trabalho não tenha sido alterado por terceiros”. Ele aproveita que a família está na 

porta conversando com os policiais, faz imagens deles e consegue a identificação da 

família por meio de um documento em uma mesa dentro da residência.  

Louis mostra as imagens para Nina(33min4seg), que o elogia ao dizer que as 

imagens são incríveis e que é um ótimo vídeo. Novamente, Frank, não concordando 

com os métodos de Louis captar as imagens, pergunta se ele não entrevistou o 

casal e como entrou na casa. Louis responde que fez imagens deles e que entrou na 

residência porque a porta estava aberta. Novamente percebemos a falta de ética do 

videomaker amador pois, segundo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

(2007), o principal compromisso do jornalista é com a verdade dos fatos e, para isso, 

seu trabalho necessita de uma boa e correta apuração.  
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Figura 2 – Frank, Nina e Louis conversam sobre as imagenscapturadas por Louis 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

 A necessidade e vontade de captar imagens fortes e sensacionalistas faz 

Louis ultrapassar os limites do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e Nina, no 

desespero por telespectadores, deixa-se cegar.  Frank avisa que não gosta daquilo e 

fala que, na opinião dele, Louis invadiu a casa mas, fascinada pelas fortes imagens, 

Nina não se importa com a opinião de Frank e comenta que eles irão arrasar com o 

vídeo. Mas, Nina, como uma jornalista com diploma e registro, não pode deixar 

levar-se pela fascinação das imagens de um amador, pelo contrário, assim como o 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros ressalta (2007, p. 1) “Combater e 

denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida como 

objetivo de controlar a informação”.  

 Mais tarde, ao caminhar com Nina pelo estúdio (33min49seg), Louis comenta 

que gostou da posição dela perante o que Frank havia questionado e que isso a 

torna focada em seus objetivos. Nina pergunta se ele já trabalhou na área, Louis 

responde que não e ela questiona de onde veio a aprendizagem. Louis então fala 

que usa a internet para pesquisar. E, mesmo após essa resposta, momento em que 

onde percebemos nitidamente a falta de profissionalismo do videomaker, Nina o 

questiona mais e simplesmente aceita a modo como Louis trabalha, afinal, segundo 
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ela está lhe rendendo “ótimas” imagens. Após a conversa Nina diz que o cheque, 

que seria o pagamento de Louis, está na recepção e novamente elogia o trabalho 

dele.  

Após isso, uma sequência de fatos se passa mostrando as coberturas de 

Louis (36min), que captura imagens de mais acidentes, sempre tentando 

ultrapassaras delimitações físicas colocadas pela polícia para captar imagens fortes 

das vítimas.  

Louis e Rick estão no carro e ouvem, no rádio do polícia, sobre um acidente 

com carro (39min45seg) e então Louis comemora dizendo que há feridos e é em um 

‘bom bairro’. Ao observarmos a fala de Louis ficamos pensativos sobre ser um bairro 

de pessoas ricas, já que Nina explica que incidentes com vítimas ricas seriam 

interessantes para os espectadores do telejornal. Louis Bloom chega ao local 

(39min56seg), onde ainda não há nenhum policial e questiona um homem que está 

tentando chamar o socorro sobre o ocorrido. Ele não consegue informações 

concretas sobre o que aconteceu e então vai atrás das vítimas. Ao achar um homem 

sangrando no chão ele o arrasta para conseguir um bom ângulo, novamente ferindo 

as leis do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e, satisfeito com as imagens, 

sai do local feliz.  

 

O direito fundamental da fonte é o de ter mantido o conteúdo (não a forma) 
do que revela. Isto significa não apenas o respeito ao valor semântico do 
que é informado, mas também às interferências que resultam na 
comparação entre o que foi informado e o contexto da informação. (LAGE, 
2003, p. 95). 

 

Louis, quando mexe no corpo para captar um bom ângulo, já está interferindo 

na imagem ao ponto de criar uma nova situação. Aqui notamos a evidente falta de 

ética em seu trabalho, que não se preocupou em informação fatos concretos e 

verídicos.   

Quando Louis chega ao telejornal para apresentar o vídeo (42min22seg) Nina 

comenta que o telejornal, novamente, irá abrir com o vídeo de Louis e que este já é 

o terceiro da semana. O que representa que o trabalho de Louis está sendo 

satisfatório para a emissora. Então Louis comenta que procura focar no 
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enquadramento, que se ele for bom, chama a atenção do telespectador para a 

imagem, mostrando que entendeu a forma do "fazer jornalismo".  

No momento em que Louis ouve no rádio da polícia sobre uma queda de 

avião (54min19seg) ele acelera o carro e vai, junto com Rick, para o local. Mas não 

chega a tempo de filmar o ocorrido. Mais tarde, no momento da venda de seus 

vídeos para a KWLA (55min38seg), Louis mostra o vídeo à Nina e, brava, ela diz 

que um acidente de carro não impressiona ninguém e pergunta sobre a queda de 

avião. Aqui pode-se perceber a ira de Nina por uma notícia de impacto como a 

queda do avião que, se tratando de um avião com vários passageiros, Wolf (2003) 

atribuiria esse valor-notícia como relacionado à quantidade de pessoas que o 

acontecimento envolve.  

 

Os jornalistas atribuem importância às notícias que dizem respeito a muitas 
pessoas e quanto mais elevado for o número dos indivíduos envolvidos num 
desastre ou quanto mais elevada for a presença de “grandes nomes” numa 
ocasião formal, maior, é a “visibilidade” desses acontecimentos e, por 
conseguinte, maior é o seu valor/notícia. (WOLF, 2003, p. 205). 

 

Depois de Louis dizer que não tem o vídeo, Nina então comenta que quer 

algo que as pessoas não parem de assistir, o que Louis a prometeu. Os critérios de 

noticiabilidade estão claros até agora mas, o que Nina não questiona é como Louis 

consegue as imagens que leva até ela, de quais meios usa para chegar até as 

gravações que, segundo ela, são maravilhosas.  

Ao longo da trama, Louis e Rick chegam até o local do acidente com a van do 

cinegrafista concorrente Joe Loder (59min). Então, ao ver que Louis se encaminha 

para filmar a cena, Rick pede para ele não filmar àquilo já que Joe é como eles. Mas 

Louis não pensa o mesmo.  
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Figura 3 – Louis chega ao acidente com a van de Joe Loder 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

 A resposta impactante de Louis mostra que a sede por sangue e desastres é 

tão forte que nem mesmo a cumplicidade importa.  

Após uma hora de longa, Louis e Rick escutam no rádio sobre um assalto à 

uma residência (1h1min) e vão até lá. Ao chegar na casa, antes da polícia, Louis 

ouve tiros e acaba gravando os próprios criminosos. Após os criminosos fugirem do 

local, Louis entra dentro da casa e filma todos os corpos, de perto. Depois de filmar 

todo o ocorrido, Louis e Rick saem do local e Rick estaciona o carro para salvar em 

outro arquivo a parte em que os criminosos saem da residência. Seguindo as 

sugestões de Nina Romina, Louis procura por notícias com impacto para a 

sociedade.  

Ao chegar na KWLA(1h7min), ele conta da invasão de domicílio e triplo 

assassinato em Granada Hills, que aparenta ser um bairro nobre, e mostra o vídeo 

dos corpos, sem os criminosos, para Nina e Frank na switcher4.  Nina chama Linda, 

                                                
4 Bancada eletrônica controlada pelo diretor de TV que coordena o programa, indicando o corte das 
câmeras, entrada de VT´s etc. Disponível em: http://teleblognews.blogspot.com Acesso em: 13 jun. 
2018 

http://teleblognews.blogspot.com/
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que parece ser a advogada da emissora, para perguntar o que pode mostrar, já com 

a certeza de que quer exibir os vídeos, por mais fortes que sejam as imagens. 

Mesmo Frank avisando a Nina de que as imagens são fortes e que seria errado 

mostrá-las, ela não ouve o conselho do colega.  

 

Diariamente, os jornalistas lidam com todos os aspectos da vida humana; 
diariamente, reagem a uma avalanche de acontecimentos produzidos por 
uma variedade de seres humanos, individualmente ou no âmbito de 
atividades de instituições, partidos, movimentos, governo, etc. (TRAQUINA, 
2004, p. 115). 

 

 Trabalhar com aspectos da vida humana faz com que o profissional de 

imprensa necessite de sensibilidade e empatia com, não somente as vítimas e seus 

familiares, mas com toda e qualquer pessoa a que se vá noticiar. Nina, como 

percebemos, no desespero por um “furo jornalístico” e aumento de audiência, não 

tem nenhuma empatia com a família ou até os familiares dessas vítimas.  

Ao tentar acertar o valor da venda do vídeo com Louis, ele cobra alto e Nina 

tenta pechinchar mas Louis comenta que no vídeo são três pessoas brancas que 

foram mortas a tiro em um mansão e, completa, dizendo que conhece Nina e sabe 

seu interesse por esse tipo de material. Mais uma vez podemos perceber às fortes 

ligações dos critérios de noticiabilidade de Nina com o sensacionalismo. Tal matéria 

é tão importante para Nina que Louis a ameaça pedindo o dinheiro e mais algumas 

regalias dentro da emissora e ela aceita. Recorremos ao pensamento de Lage 

(2003) que aborda em um dos Códigos de Ética dos Jornalistas Brasileiros o dever 

do jornalista em denunciar todas as formas de corrupção. O que Louis faz com Nina, 

pressão psicológica, mostra que Nina deveria ter providenciado o afastamento do 

videomaker.  

Mais tarde, no momento do fechamento da matéria Nina pede pelo título 

extremamente sensacionalista "Casa do Terror" (1h13min) e, com esse título, os 

âncoras entram no ar para falar do ocorrido. Assim como mencionado anteriormente, 

Pinto (1997) acredita que âncoras e repórteres contam com a dramatização para que 

a narrativa e a temática se tornem mais relevantes.  As imagens são exibidas com 

desfoque no rosto das vítimas. Enquanto isso Nina se comunica com os jornalistas e 

ressalta para que eles repitam e enfatizem frases como "os assassinos fugiram", 
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"ataque cruel" e "isso é assustador". Como discorremos anteriormente, Wolf (2003) 

ao dissertar sobre os critérios relativos ao público enfatiza que a notícia 

sensacionalista pode provocar traumas ou ansiedade no telespectador. Ao 

ressaltarmos isso, mais uma vez, percebemos o profissionalismo de Nina, que age 

por impulso, como algo a ser avaliado.  

Para tentar conseguir cobrir, em primeira mão, outro incidente, Louis sai à 

procura de dois dos criminosos que gravou na casa e havia tirado das cenas para 

apresentar ao telejornal (1h22min), com o intuito de fazer uma armadilha para a 

polícia pegá-los e ele filmar. Louis e Rick ficam cuidando a residência até um dos 

homens saírem, eles o seguem até outra residência onde o outro criminoso entra no 

carro. Louis os segue até um restaurante, onde eles param e Louis aproveita para 

ligar para polícia e fazer a denúncia. Louis e Rick se posicionam para fazer imagens 

e logo, policiais chegam e se inicia um tiroteio. Um dos criminosos foge e os dois, 

junto com a polícia, vão atrás. Após a viatura da polícia colidir com o carro do 

criminoso Louis sai de seu veículo para filmar e pede para Rick fazer o mesmo. Mas, 

o criminoso que ainda está vivo atira em Rick, que acaba morrendo. Ao chegar na 

KWLA (1h44min) e mostrar o vídeo para Nina ela pergunta se aquele (Rick que 

aparece baleado) não é o amigo dele. Ele responde, friamente, que sim e ela, sem 

questionar nada, mais uma vez o elogia.  

Mais tarde Frank chama Nina para uma conversa (1h47min): 

Frank: 
- Joel (jornalista da emissora) tem uma fonte na polícia que disse que 
encontraram drogas na casa, em Granada Hills. Cocaína embrulhada em 
pacotes e escondida em entrepiso. Mais de 20kg. Ele confirmou com um 
detetive que esteve lá. Não foi invasão de domicílio. Foi roubo de drogas  
 
Nina: 
- Passe para o jornal do meio dia  
 
Frank: 
- Isso é notícia  
 
Nina: 
- Estraga a história  
 
Frank:  
- É a história  
 
Nina: 
- A história é sobre um crime urbano que assustou o subúrbio  
 
Frank: 
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- Está parecendo o Lou  
 
Nina: 
- Lou nos inspira a chegar mais longe  

 

 Ao discorrer sobre critérios de importância e noticiabilidade Wolf (2003) 

aponta que a noticiabilidade é construída a partir de uma série de acontecimentos 

segundo o ponto de vista do profissionalismo do jornalista. O ponto de vista de Nina, 

dessa vez, nos mostra que apenas a audiência a importa. Nem mesmo uma notícia 

que agora ela sabe, com certeza, que está incorreta é capaz de fazer Nina mudar 

sua linha de pensamento e ambição.  

O fator marcante no funcionamento das pautas de Nina e das notícias da 

emissora em que trabalha é a presença forte do jornalismo sensacionalista. 

Estimulado pela diretora noturna, Nina Romina, o videomaker analisado, além de ter 

uma forte influência ao sensacionalismo, começa a procura de cenas fortes e 

impactantes à sociedade, ao ponto de criá-los.  

 

4.2.RELAÇÃO DE LOUIS BLOOM COM AS FONTES 

 

No decorrer do filme, Louis Bloom (Jake Gyllenhaal), um videomaker amador, 

é apresentado como um freelance5 que não mede esforços e nem atitudes para 

conseguir boas imagens e depois revendê-las para emissoras de telejornalismo. 

Para conseguir o equipamento necessário para as filmagens: um rádio de polícia 

ilegal e uma câmara, Louis furta uma bicicleta e troca em um estabelecimento.  

Após iniciar seu trabalho como videomaker, uma das situações representadas 

no longa ressalta uma das principais questões das rotinas jornalísticas: a coleta de 

dados com as fontes. Em sua primeira abordagem (13min) Louis chega ao local do 

crime, cercado de policiais, e freia bruscamente em frente à um dos possíveis 

suspeitos do crime. Ao descer do carro ele liga a câmera e começa a filmar o local 

do ocorrido, sem ao menos apresentar-se às autoridades presentes.  

                                                
5Que ou aquele que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br Acesso em: 13 jun. 2018 

http://michaelis.uol.com.br/
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Figura 4 – Louis aborda o policial 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Notamos que o policial se aproxima e pergunta quem ele é e o que está 

fazendo e, ele, com poucas palavras e sem dar atenção à autoridade, responde que 

é um freelancer e está filmando para a TV. O policial então pede para Louis se 

afastar e ele, ao contrário, se aproxima com a câmera a centímetros de distância do 

rosto do policial, e pergunta o que está acontecendo. O policial se exalta com o 

modo como está sendo tratado e Louis continua insistindo para saber o que há. 

Neste momento, aparece a falta de cuidado e empatia de Louis com o policial, única 

fonte presente no momento, e com a própria situação, já que a maneira como foi 

feita a abordagem poderia até mesmo atrapalhar as autoridades em seu trabalho. Na 

concepção de Nilson Lage (2003) as informações que a fonte irá fornecer ao repórter 

depende de seu comportamento como profissional.  
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O resultado de uma consulta à fonte depende, assim, basicamente, da 
intenção que essa fonte atribui ao repórter. Se acha que o repórter é uma 
ameaça (posição frequente entre os ricos e os que têm algo a esconder), 
será parcimoniosa nas respostas; se vê na conversa uma oportunidade de 
defender seus direitos (o que é provável entre pessoas pobres), enfatizará 
reinvindicações e reclamações; se teme que o repórter não compreenda 
algo (o que ocorre, em regra, com cientistas e pesquisadores de ciências 
exatas), procurará ser minuciosa e redundante na explicação. (LAGE, 2003, 
p. 57). 

 

Quando Louis chega em um outro incidente, um tiroteio em uma residência 

(30min45seg), ele desce do carro, rapidamente ajusta sua câmera e começa a 

filmar. Sem se identificar com nome ou algum tipo de informação, ele pergunta à um 

homem que está no local o que está acontecendo. O homem vira-se para Louis e 

pergunta quem ele é. Então, sem se importar, Louis não responde ao homem e só 

se desloca para mais próximo da casa, onde encontra uma mulher. Em frente à 

mulher, e já com a câmera filmando seu rosto, ele apenas explica ser de um 

telejornal e pergunta o que ocorreu ali.  

 

Figura 5 – Louis pergunta à mulher sobre o ocorrido 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

A mulher diz que é um tiroteio e xinga a polícia no vídeo, Louis pede para ela 

falar novamente o que tinha dito mas dessa vez sem xingar, porque era para a TV.  
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Figura 6 – Louis tenta entrevistar a mulher 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Por essa cena percebemos que além de Louis não se identificar corretamente 

para as suas fontes, ele, mesmo sem saber quem são as pessoas e qual a relação 

tinham com o fato, simplesmente tira a privacidade delas e já as filma sem nenhuma 

autorização. E ainda podemos perceber a falta de delicadeza no momento em que o 

videomaker pede para a mulher repetir a frase porque era para um telejornal. Um 

jornalista, além de fazer toda a identificação necessária, não poderia falar dessa 

forma. O indicado então seria perguntar outras coisas, aprofundar suas perguntas 

para que a entrevistada também se acalmasse e relatasse o caso mais tranquila. 

Para Pereira Junior (2006) as fontes possibilitam ao repórter novas informações 

acerca das investigações e, por isso, o contato com elas é de extrema importância. 

Da mesma forma, Lage (2003) afirma: 
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Poucas matérias jornalísticas originam-se integralmente da observação 
direta. A maioria contém informações fornecidas por instituições ou 
personagens que testemunham ou participam de eventos de interesse 
público. São o que se chama de fontes. É tarefa comum dos repórteres 
selecionar e questionar essas fontes, colher dados e depoimentos, situá-los 
em algum contexto e processá-los segundo técnicas jornalísticas. (LAGE, 
2003, p. 49). 

 

Ainda na cena do tiroteio na casa, após Louis não conseguir o relato que 

esperava da mulher ultrapassa as faixas da polícia e, enquanto o casal morador da 

residência dá um relato para policiais em frente a casa, o videomaker invade a  

residência, filma e ainda pega uma carta que está em cima de uma mesa onde 

estava escrito o nome do casal.  

 

Figura 7 – Louis pega os papeis que estão em cima da mesa da residência 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Aqui podemos perceber nitidamente o antiprofissionalismo do videomaker, 

que ao invés de perguntar à polícia o nome do casal ou até mesmo tentar chegar até 
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eles, simplesmente se contenta com uma papel que passava essa informação. 

Assim como destaca Pereira Junior (2006): 

 

Se aceitarmos o fato de que o jornalismo seja uma construção do jornalista, 
da empresa e da comunidade profissional, não um reflexo da realidade, 
então a profissão exigirá não só o bom procedimento técnico como também 
sinal constante de que se está sendo ético ao dar informações. (PEREIRA 
JUNIOR, 2006, p. 17). 

 

A partir dessa cena várias outras abordagens iguais repetem-se (36min). 

Louis chegando às pressas no local, ultrapassando limites da polícia, sendo xingado 

e mesmo assim, não dando atenção. Além disso, câmeras próximas ao rosto das 

vítimas é outro hábito do videomaker amador.  

O jornalista, em seu profissionalismo, assim como qualquer outro profissional, 

deve tentar ajudar em um acidente. Isso não ocorre quando Louis chega em um 

acidente de carro, antes de polícia, fazendo perguntas (39min55seg) e com a 

câmera no rosto de um homem que havia parado no local e, que estava ao telefone 

tentando chamar a emergência para atender a um ferido. Louis pergunta o que está 

acontecendo, percebe que o homem está ao telefone com a emergência, insiste três 

vezes, até que o homem grita dizendo que está tentando chamar o socorro e Louis, 

com um semblante sem representar nenhum sentimento, saí e vai atrás do ferido 

para filmá-lo.  
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Figura 8 – Louis aborda o homem que está parado no acidente 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Depois de fazer imagens do corpo Louis percebe a polícia se aproximando, o 

que o faz sair do local como se não estivesse fazendo parte daquilo. Falar com 

fontes, explicar o que estava fazendo por ali ou até mesmo apurar mais informações 

para o telespectador sobre o que realmente havia acontecido em nenhum momento 

é prioridade para Louis.  

 

É evidente que a falta de informações básicas acessíveis na memória e 
capazes de relacionar-se com algumas notícias nos impede de modelá-la e, 
portanto, de lhe atribuir alguma relevância. A mente humana trabalha de 
uma forma peculiar: ela procura o melhor resultado com o menor esforço; 
uma informação que não se relaciona com algo que já sabemos tem custo 
de memorização muito elevado e tende a ser, portanto, ignorada. (LAGE, 
2003, p. 60). 

 

Ao conseguir chegar no local onde um avião havia caído (29min), Louis desce 

de seu carro, posiciona a câmera e tenta se aproximar do local, sem apresentação 

nenhuma às autoridades presentes. Ao ser abordado por um policial, que avisa para 
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ele não ultrapassar, Louis, que nem olha o policial no rosto, finge não escutar e tenta 

a aproximação por um outro local. O desejo por mais um furo aliado ao total 

descuido com a ética promovem a ausência de uma das mais importantes 

características do jornalista, a sensibilidade. E a falta desta, pode ser notada no 

olhar de Louis Bloom, que nitidamente só enxerga o que quer, sangue, notícia e 

dinheiro. De acordo com Isabel Travancas (2001), essa atitude é uma das 

características que podemos perceber em um mau repórter, aquele que não mede 

esforços por um "furo" jornalístico e que, se necessário, inclui chantagem e 

manipulação de informações. 

 

O jornalista está atrás de um “furo” que nada mais é do que a possibilidade 
de diferenciação dentro da profissão, de individualização, de conquista de 
notoriedade e, portanto, de escape do anonimato, o que significará ter seu 
nome impresso na primeira página do jornal e ser reconhecido pelos 
colegas e pela sociedade. (TRAVANCAS, 2001,online) 

 

Figura 9 – Louis filma o rosto de Joe Loder 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Quando Louis chega ao acidente de Joe Loder (59min), um cinegrafista com o 

qual competia, ele segue, com a câmera, os bombeiros que estão levando Joe para 
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a ambulância e filma o rosto do ferido sem demonstrar nenhum sentimento. Naquela 

hora, os bombeiros estavam ocupados em transferir o ferido para que ele pudesse 

se salvar e, por isso, não chamam a atenção de Louis, que mais uma vez ultrapassa 

os limites da polícia.  

As ações de Louis em relação às diversas fontes com as quais se depara ao 

longo do filme analisados não seguem os preceitos básicos do profissional de 

jornalismo. O videomaker se mostra sempre indisposto a consultar as fontes, além 

de apressado durante as abordagens e apurações. A observação das cenas 

possibilita o entendimento de que as atividades de Louis não são de um profissional 

íntegro, pelo contrário, mostram a falta de ética em cada detalhe.  

 

4.3 AS RELAÇÕES ENTRE OS JORNALISTAS NINA E FRANK 

 

Uma das situações representadas na série é a dificuldade de concordância 

entre o editor de conteúdo da emissora, Frank Kruse, e a diretora noturna Nina 

Romina. O atrito entre os dois se inicia logo na primeira cena em que aparecem 

(18min). Quando Louis vai até a emissora de telejornalismo apresentar o primeiro 

vídeo, sobre um acidente de carro, Nina chama Frank para assistirem juntos e o 

jornalista, de forma ética, já começa a questionar a produção do videomaker 

amador.  

 

Frank  - assustado: 
- Vai mostrar isso? 
 
Nina: 
- Com advertência 
 
Frank (avisa): 
- É demais  
 
Nina: 
- Deveríamos ter imagens assim todo dia  
 
Frank: 
- As pessoas estão tomando café  
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Após o diálogo, Nina continua a manter seu interesse pelo vídeo, não muda 

sua posição nem ao menos avalia melhor a situação e, ainda pede para Frank entrar 

em contato com a família da vítima e conseguir uma entrevista. Ainda devemos 

destacar que durante toda a conversa de Nina e Frank na switcher, Louis está ali, 

junto dos dois, ouvindo tudo. Aqui podemos notar a resistência de Nina e também a 

falta de cuidado dela e do próprio Frank em conversar e decidir sobre uma pauta na 

presença do videomaker amador. Para Lage (2003), a ética do profissional depende 

dele mesmo. 

 

A primeira questão, no âmbito da filosofia, é que os sistemas morais são 
concebidos à maneira dos sistemas físicos, nos quais há coisas certas ou 
inevitáveis e coisas possíveis. Em lugar de certo ou inevitável põe-se 
obrigatório e, em lugar de possível, põe-se permitido. No entanto, ao 
contrário da natureza, onde o impossível não acontece, nos sistemas morais 
o que não é permitido frequentemente ocorre. (LAGE, 2003, p. 90). 

 

Em outro momento Louis chega até a switcher da KWLA com o vídeo do 

tiroteio em uma residência (33min), onde ele invade a casa para filmar dentro dela e, 

nem sequer tenta conversar com as vítimas que moram na residência. Novamente 

Frank questiona o modo como ele conseguiu as imagens e Nina não fala nada, além 

de elogiar o trabalho. 

 

Nina: 
- Ótimas imagens. São incríveis. É um ótimo vídeo  
 
Frank: 
- Não entrevistou o casal? 
 
Louis: 
- Só os filmei. Entrevistei uma vizinha. Ela xinga, mas dá para editar.  
 
Frank: 
- Como entrou na casa? 
 
Louis: 
- A porta estava aberta  
 
Frank: 
- Eles deixaram? 
 
Louis: 
- Ouvi alguém gritar. Não vi ninguém e saí  
 
Frank: 
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- O que tem do casal é através de um vidro? 
 
Louis: 
- A polícia isolou a área  
 
Frank: 
- Não gosto disso  
 
Nina: 
- Do quê? 
 
Frank: 
- Parece que ele invadiu a casa. Não há closes dos proprietários e trouxe 
uma carta com o nome deles  
 
Louis: 
- É mala direta  
 
Frank (exaltado): 
- Não gosto disso  
 
Nina: 
- Vamos arrasar  
 
Frank: 
- É o meu trabalho 
 
Nina: 
- Não. Seu trabalho é escrever a pauta do dia e fazer a Deb virar de lado 
durante a previsão do tempo. Vamos exibi-la  

 

 

Novamente percebemos que durante toda a avaliação dos dois jornalistas 

sobre mostrar ou não as imagens Louis, que não tem formação na área, está junto e 

ainda contribui na avaliação. Frank, por vezes, se mostra incomodado com a 

presença do videomaker mas, mesmo assim, nenhuma hora pede para Louis se 

retirar para conseguir conversar particularmente com Nina. Além disso, mais uma 

vez notamos a falta de posicionamento de Nina e sua concordância em mostrar as 

imagens visando o interesse pessoal. De acordo com o Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros (2007) o jornalista deve evitar a divulgação dos fatos quando 

estes forem por vantagem econômica, como entendendo o caso de Nina. E, ainda 

podemos ressaltar, a falta de delicadeza perante Frank ao destacar que seu trabalho 

era escrever a matéria, tentando diminuí-lo. Com isso ela quis dizer que não 

importava sua opinião.  

Quando Louis chega a emissora para mostrar as imagens da invasão a 

domicílio em Granada Hills, ele, Nina, Frank se encaminham até a switcher (1h7min) 
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para ver as imagens. Ao iniciar o vídeo Nina pede para Linda, que parece ser a 

advogada da emissora, se encaminhar até lá para ver se é legal do ponto de vista 

jurídico ou se estaria infringindo alguma lei ao exibir as imagens. Outra vez percebe-

se o questionamento de Frank a respeito de como o videomaker realiza seu 

trabalho.  

 

Nina: 
- Invasão de domicílio em Granada. Ele chegou lá antes da polícia. Temos 
10 minutos para pôr no ar. O que podemos mostrar? 
 
Linda: 
- Legalmente? 
 
Nina: 
- Não, moralmente. Claro que é legalmente 
 
Linda: 
- Já foram identificados? 
 
Frank: 
- Acabou de acontecer. Creio que não. Esse é só um dos problemas 

 

 

 Nesse diálogo Frank avisa que as imagens são fortes. Mas Nina, determinada 

a conseguir a fidelidade dos espectadores com as imagens impactantes continua 

seu diálogo com a advogada sem ao menos analisar o que o jornalista diz.  

 

 
Linda:  
- Desfoque os rostos e não dê o endereço exato. Faça isso. Sei lá. Acho 
que não infringirão  
 
Frank: 
- Nem a ética? 
 
Nina: 
- Isso não é Hartford  
 
Frank: 
- Estamos além do padrão de transmissão  
 
Nina: 
- Já viu os telejornais da madrugada? Vou arriscar ser multada  
 
Frank: 
- Quanto pagou por isso? 
 
Louis: 
- Ainda não negociamos  
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Aqui parece que só Frank está lúcido e preocupado com o código de ética. E, 

pela terceira vez, nota-se que Louis continua junto com os profissionais. O assunto é 

delicado, as vítimas estão expostas e o decisão que os profissionais tem de tomar, 

se mostram ou não as imagens, é delicada. Mesmo assim, em nenhum momento 

ninguém fala nada sobre a presença dele ali. Aqui notamos a ausência de vários 

pontos em que Lage (2003) destaca ao falar do código de ética, tais pontos como 

compromisso com a verdade dos fatos, respeitar a privacidade do cidadão, 

concordar com a prática de perseguição por motivos sociais, políticos e religiosos. 

Esse último, por se tratar de um bairro nobre, que interesse à Nina justamente por 

ser um local de “difícil acesso” dos criminosos.  

No último diálogo de Frank com Nina (1h47min), já mencionado 

anteriormente, ele conta para a jornalista que havia descoberto mais informações 

sobre a invasão a residência em Granada Hills e que não era o que parecia.  

 

 

Frank: 
- Joel (jornalista da emissora) tem uma fonte na polícia que disse que 
encontraram drogas na casa, em Granada Hills. Cocaína embrulhada em 
pacotes e escondida em entrepiso. Mais de 20kg. Ele confirmou com um 
detetive que esteve lá. Não foi invasão de domicílio. Foi roubo de drogas  
 
Nina: 
- Passe para o jornal do meio dia  
 
Frank: 
- Isso é notícia  
 
Nina: 
- Estraga a história  
 
Frank: 
- É a história  
 
Nina: 
- A história é sobre um crime urbano que assustou o subúrbio  
 
Frank: 
- Está parecendo o Lou  
 
Nina: 
- Lou nos inspira a chegar mais longe  
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Nesse diálogo percebemos a influência que Louis Bloom e anseio por 

audiência causaram em Nina Romina, que foge completamente da ética ao ignorar a 

informação de Frank.  

O filme e a relação que ele mostra entre Nina e Frank acaba afirmando 

problemas reais dos veículos de comunicação. É possível observar a forma de 

tratamento dada ao repórter que, muitas vezes, não tem voz para expressar sua 

opinião e deve-se calar para proteger seu emprego. Mesmo sendo um longa de 

ficção. O Abutre aproxima os espectadores da realidade e evidencia, mesmo que de 

forma radical, os bastidores do jornalismo.   

 

4.4 RELAÇÃO DO LOUIS BLOOM COM NINA ROMINA 

 

O filme O Abutre tem como cenário principal a cobertura das imagens de 

Louis Bloom e como ele conduz sua relação com a diretora de telejornalismo Nina 

Romina. Logo, no primeiro diálogo entre Nina e Louis (17min), quando o videomaker 

vai até a emissora de telejornal apresentar suas primeiras imagens, notamos o 

interesse de Nina por elas. Mais tarde, quando Nina aconselha Louis a como 

trabalhar melhor e pede para ele ligar para a emissora sempre quando tiver material, 

Louis também percebe esse interesse e, por isso, muitas vezes, ao longo do filme, 

acaba usando mentiras e manipulações para que Nina aceite e precise do seu 

trabalho.   

Cada exibição de novas imagens de Louis resultava em um elogio vindo de 

Nina e, como já ressaltado anteriormente, mesmo com os questionamentos de Frank 

acerca do trabalho executado por Louis, Nina não se importava. A relação de 

proteção que Nina tinha com as imagens de Louis fez com que ele achasse que 

poderia se aproximar da jornalista. Como mencionado anteriormente, para Wolf 

(2003), o lado profissional de cada jornalista é essencial para que o telespectador 

tenha uma notícia pertinente. Com isso, acredita-se que Nina deveria se apropriar 

melhor do seu profissionalismo e, além de ouvir seu colega de profissão, também 

repensar sobre o que é eticamente correto.  
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Após Louis mexer em um corpo para conseguir boas imagens, Nina, em sua 

emissora, nota as manchas de sangue na roupa do videomaker (42min) e o 

questiona. Louis, para tentar mudar o foco do assunto, responde que não é sangue e 

começa a falar sobre um restaurante mexicano. Nina insiste e diz que há sangue em 

outro lugar de sua camisa e então, de uma forma ríspida, Louis a interrompe.  

 

Louis: 
- Não tinha visto. Estou perguntando se gosta de comida mexicana, Nina 
 
Nina: 
- Sim  
 
Louis: 
- Disseram que o Cabanita tem o autêntico saber da Cidade do México. 
Quer ir comigo? Vai ser divertido 

 

 

 Como uma jornalista ética com suas fontes, Nina agradece e diz que está 

ocupada. Louis, como sempre insistente e bem informado, pergunta de uma forma 

afirmativa se ela está de folga no sábado e então ela responde que não sai com 

pessoas do trabalho, reforçando sua ética. Mas Louis insiste e, nessa parte, inicia as 

ameaças que ele faz ao longo do filme para a jornalista.  

 

 

Louis: 
- Gosto de mulheres mais velhas e não trabalhamos juntos. Só vendo meus 
vídeos para você  
 
Nina: 
- Não quero estragar tudo  
 
Louis: 
- E se seu “não” estragar tudo?  
 
Nina (parecendo indignado com aquilo): 
- É o que está dizendo? 
 
Louis: 
- Não disse isso  
 
Nina: 
- Não sei o que dizer 

 

Percebemos que a jornalista cede às ameaças de Louis quandoos dois estão 

no restaurante mexicano mencionado por Louis (46min). Para Traquina, (2005) 
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essas relações entre jornalistas fora do ambiente de trabalho é comum, devido ao 

interesse em comum das duas partes.  

 

Em um segundo nível, a interação tem lugar entre jornalistas como 
membros de uma comunidade que partilha uma identidade profissional, 
valores e cultura comuns. Com o objetivo comum de pôr as notícias na rua 
antes da hora do fechamento, ou o mais rapidamente possível, porque 
algumas organizações jornalísticas têm uma hora de fechamento constante, 
as interações têm lugar dentro e fora da sala de redação, e crescentemente 
num ambiente global de notícias, sem parar, 24 horas por dia. (TRAQUINA, 
2005, p. 29). 

 

Mesmo Louis não sendo um jornalista, a situação de Traquina se encaixa 

neste contexto, pois, Nina aceita tal proximidade para não perder o material que 

recebe de Louis.  

Neste momento, primeiramente, o videomaker tenta seduzir a jornalista 

fazendo elogios e mostrando que pesquisou sobre sua vida, quando diz que sabe a 

cidade de Nina e que há muita informação sobre ela na internet. Então logo ele fala 

sobre o futuro que quer ter, ser o dono de uma emissora e começa a mostrar suas 

ambições, com seriedade.  
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Figura 10 – Nina e Louis conversam no restaurante 

 

Fonte: frame do filme O Abutre – Netflix 

 

Após, ele diz que está procurando um relacionamento com alguém do ramo, 

dando a entender que seu interesse é por ela. E então Nina revida. 

Nina: 
- Certo. Vou ser educada. Só vim jantar com você como uma cortesia 
profissional  
 
Louis: 
- Obrigado. Não é segredo que eu, sozinho, fiz a audiência de vocês 
aumentar  
 
Nina (rindo): 
- A nossa audiência? Puxa! 
 
Louis: 
- Eu aprendo rápido. Conversamos sobre isso, lembra? Lembra? 
 
Nina: 
- Sim.  

 

Aqui percebemos que as ameaças de Louis começam novamente. E, ficamos 

ainda mais surpresos quando ele fala do valor que seus vídeos têm e indaga 

"imagino que não queira ver a audiência cair no mês que vem". Por meio deste 

diálogo constatamos a total falta de respeito dele com a jornalista e o seu trabalho, 

além de uma ameaça.  
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Nina (rindo): 
- Nós valorizamos seu trabalho 
 
Louis: 
- Ficar sozinho tem o seu lado bom. Tenho tempo para fazer o que quiser, 
como estudar e planejar, mas não para jantar ou algum contato físico. 
Apenas flerte.  
 
Nina: 
- Onde quer chegar? 
 
Louis: 
- Quero isso com você. Assim como quer manter seu emprego e plano de 
saúde 
 
Nina: 
- Para começar, não preciso de você para manter meu emprego  
 
Louis: 
- É diretora de telejornalismo, no turno da madrugada da emissora com a 
menor audiência de Los Angeles. Nossa relação é quase exclusiva. Eu 
poderia ir a outros lugares. Imagino que está investindo nessa transação  

 

Além da ameaça, Louis também está, de certa forma, abusando de Nina, ao 

tentar dizer que sem ele a jornalista não garantiria seu emprego. Nina pergunta 

perplexa sobre a coragem dele para lhe dizer essas coisas e ele só responde, 

cinicamente, que aquilo é apenas uma conversa. Para ele, aquelas palavras podem 

até soar como maldosas, mas parecem normais. Nina, temendo a continuação da 

conversa, o elogia novamente e tenta contornar o diálogo e ainda lhe oferece uma 

oportunidade.  

 

Nina: 
- Ouça. Seu trabalho é bom, está bem? E pagamos muito bem. Se quiser, 
pode ser nosso freelancer exclusivo. Vai ganhar o piso do seguimento. 
Posso te arranjar emprego como assistente de produção. Poderá aprender 
como tudo funciona. Disse que era seu interesse  
 
Louis: 
- Não me entendeu, Nina. Soube que não fica em uma emissora por mais 
de dois anos. Logo completará dois anos na KWLA. Imagino que essa seja 
a duração do seu contrato e a audiência do mês que vem afetará 
diretamente nisso  
 
Nina: 
- Está me ameaçando. Se eu não… 
 
Louis: 
- Estou negociando  
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Nina: 
- Está ameaçando não vender mais para mim  
 
Louis: 
- A escolha é sua. O preço real é o que as pessoas estão dispostas a pagar. 
Você quer algo e eu te quero  
 
Nina: 
- Para transar  
 
Louis: 
- E como amiga  
 
Nina: 
- Jesus Cristo. Um amigo não pressiona o outro para transar  
 
Louis (impressionado como se não tivesse dito nada demais e 
sorrindo): 
- Não é verdade, Nina. Sei que sabe que um amigo é um presente que 
damos para nós mesmos  

 

Louis usa seu poder de persuasão e ameaças para tentar convencê-la a fazer 

algo que ela não quer, só pela necessidade de manter seu emprego. E, quanto mais 

Louis percebe que está conseguindo afetar Nina, mais ele ataca com suas palavras 

arrogantes.  

Após a conversa, em outra cena, Louis chega a switcher com um conteúdo 

que não é o esperado por Nina (55min) e eles discutem.Enquanto ocorre uma queda 

de avião Louis, que não consegue chegar a tempo para capturar as imagens, chega 

até ela com as imagens de um acidente de carro e Nina fica exaltada por não ter a 

matéria do avião e coloca nas mãos do videomaker a responsabilidade por seu 

emprego.  

Nina (gritando): 
- Não estou nem aí para Corona! Sabe como essa semana é importante. 
Será minha sentença de morte 
 
Louis: 
- Entendo sua frustração. Tentei não pegar pesado comigo mesmo 
 
Nina: 
- Falei para meus chefes que você era um salvador. Agora me traz o vídeo 
de uma pessoa esfaqueada em Corona 
 
Louis: 
- Vai querer o vídeo, então? 
 
Nina (continua gritando):  
- Quero que entre no jogo! Quero algo que as pessoas não parem de 
assistir, ou seja, o que me prometeu!  
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Notamos, aqui, a ira de Nina por um vídeo com impacto. Que, para ela, 

seriam imagens fortes e com sangue. Imagens que para os profissionais da área 

remetem a imagens sensacionalistas. Lage (2003) diz que os repórteres tendem a 

ter sua própria tendenciosidade, devido à crenças e padrões construídos ao longo da 

vida. O que o autor quis dizer é o exemplo do que Nina procura, para ela o que 

importa são imagens chocantes, e que tais imagens seriam adquiridas por meio do 

acidente de avião.  

Quando Louis chega até o telejornal com as imagens da invasão a domicílio 

(1h07min) ele encontra Nina preocupada conversando com Frank e um outro 

homem. Então Nina vai até Louis e ele conta o que tem.   

 

Nina(aliviada): 
- Está com você? 
 
Louis: 
- Não vou listar o que tem de bom. É melhor ver com seus olhos  
 
Nina: 
- Eu podia ter mandado alguém lá. Por que não me ligou? 
 
Louis: 
- Para aumentar sua necessidade e melhorar meu poder de barganha  

 

Neste momento Louis admite, frente a frente de Nina, sobre sua tentativa de 

convencimento e a jornalista, desesperada pelas fortes e impactantes imagens, não 

diz nada além de ficar feliz pela “conquista”. Ao olhar o vídeo, Nina tenta negociar o 

valor com Louis, que pede bastante dinheiro pelas imagens, alegando que sabe qual 

o conteúdo que Nina gosta e que aquele, com sangue e pessoa brancas mortas, 

seria um de seus critérios. Nina diz que não pode usar todo o orçamento da 

emissora e então Louis, que como mencionado anteriormente, já havia guardado a 

parte das imagens que mostra os criminosos, fala: 

 

 

Louis: 
- E se a história não acabou? Quem fez isso fugiu. Ainda estão por aí, 
andando entre nós. Se eu tivesse uma família e morasse em uma casa, 
ficaria preocupado. Ia querer saber o desenrolar da história. Com esse 
vídeo, as pessoas assistiriam ao seu canal, Gosto de você, Nina, e não vejo 
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a hora de ficarmos juntos mas tem que entender que 15 mil não é tudo que 
quero. Daqui para frente quero meu nome mencionado e que apareça no 
GC. O nome da minha empresa é Video Production News, um serviço 
jornalístico profissional. É assim que deve ser dito. Quero subir de nível e 
conhecer sua equipe, o gerente, o diretor da emissora, os âncoras e 
começar a desenvolver minhas relações pessoais. Quero fazer isso hoje 
cedo. Vai me apresentar como dono e presidente da Video Production News 
e lembrá-los dos meus outros trabalhos. Ainda não acabei. Não quero mais 
discutir valores. Vamos economizar tempo. Quando disser que tal valor é o 
mínimo, será. Pode ter certeza que cheguei a uma certa quantia após refletir 
muito. Quando digo que quero tudo isso é porque quero. Não quero pedir de 
novo. Também quero que faça o que te pedi quando estivermos em seu 
apartamento e não como foi da última vez. Então, é o seguinte: tenho o 
vídeo do acidente das vans em Moorpark. Eram dois freelancers. Poderia 
abrir qualquer telejornal da noite, mas estou disposto a dá-lo de graça para 
vocês. O que acha? Temos um acordo? 

 

 Após o diálogo a próxima cena mostra Nina apresentando Louis para alguns 

funcionários da equipe. Isso mostra que todas as exigências estipuladas por Louis, 

mesmo infringindo o código de ética dos profissionais de jornalismo, são aceitas por 

Nina.  

A última cena em que os dois aparecem juntos ocorre quando Louis mostra o 

vídeo da abordagem policial dos criminosos (1h45min), onde seu parceiro Rick é 

baleado e morre. Nina assiste às imagens e percebe o que houve com Rick. Ela 

ainda pergunta à Louis se aquele não era o amigo dele. Ele afirma e mesmo assim 

ela o elogia pelo conteúdo.  

 

Nina: 
- Estou impressionada. Isso é incrível  
 
Louis: 
- Obrigado  
 
Nina: 
- Incrível mesmo  
 
Louis: 
- Obrigado  
 
Nina: 
- Eu é que agradeço. Obrigada por trazê-lo para mim  
 
Louis: 
- De nada  
 
Nina: 
- Eu quero, é claro 
 
Louis: 
- O quanto quer?  
 
Nina: 
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- Diga-me você 

 

 Por esse diálogo notamos uma certa ambiguidade quando Nina diz que quer 

o material. O filme faz uma relação da natureza humana com o profissional que ele 

é, com aquilo que ele vende e como ele se relaciona com o mundo. Na busca pela 

informação, é o repórter, algumas vezes, acaba se submetendo a algumas situações 

sem perceber. Mas após percebê-la é dever do profissional ser ético no seu 

trabalho. No mercado de trabalho ainda há jornalistas que fazem uso de recursos 

sensacionalistas para prender a atenção do espectador e o filme retrata essa rotina.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que os objetivos pretendidos foram alcançados. Buscamos 

desenvolver uma fundamentação teórica e metodológica que atribuísse subsídios 

para a análise final. Um de nossos objetivos específicos era identificar marcas do 

perfil de jornalista nos dois principais personagens do filme, Nina Romina e Louis 

Bloom. Este objetivo foi alcançado à medida em que identificamos que Louis Bloom 

tem como uma de suas principais características observar o que ocorre em seu 

entorno, procurando algo que seja noticiável. Percebemos que Louis também acata 

as sugestões que a diretora de telejornalismo da emissora Nina Romina lhe passa e 

desempenha as funções que ela demanda. Embora Louis Bloom não seja jornalista, 

ele desempenha uma função que normalmente é atribuída a jornalistas, que é apurar 

informações e transformá-las em notícia. Nina Romina, por sua vez, atua como 

diretora de telejornalismo, definindo o que vai ao ar e de que modo a notícia será 

mostrada. 

Outro objetivo era mapear os aspectos que se relacionam à ética profissional 

na narrativa do longa. O objetivo foi atingido conforme mostramos no decorrer do 

texto de análise por meio dos vários pontos do filme que demonstram o cumprimento 

ou não dos preceitos éticos previstos no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

e salientados por autores referenciados nesta investigação. 

Compreender os critérios de noticiabilidade presentes na narrativa era o 

último objetivo específico desta pesquisa.  Este aspecto ficou explícito no ponto em 

levantamos os principais critérios de noticiabilidade mostrados no longa, como 

coberturas de crimes, acidentes e desastres onde há pessoas feridas e sangue, 

notícias de impacto para a população, relação com o nível hierárquico dos indivíduos 

retratados, não respeitando os critérios relativos ao público que se relaciona a ter 

cuidado com elementos da notícia que podem gerar ansiedade ou traumas na 

população. Também observamos critérios relativos a frequência do ocorrido, notícias 

que levam em consideração o número de pessoas envolvidas e, principalmente, o 

que aos olhos de Nina possibilita alta audiência. 

Ao longo do estudo sobre todas as categorias, pretendíamos analisar a 

produção jornalística retratada no longa. Concluímos que o jornalismo feito por Louis 

Bloom, personagem principal do filme, e pela diretora de telejornalismo, cujo 
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principal objetivo é conquistar audiência, é marcado pela busca por crimes e 

acidentes impactantes, transformados em vídeos sensacionalistas que darão 

audiência e trarão, como consequência para o videomaker e para Nina Romina, 

conseguir sucesso e dinheiro. Embora Bloom não seja jornalista, ele atua com uma 

responsabilidade que diz respeito ao profissional do jornalismo. Normalmente, são 

repórteres cinematográficos e jornalistas que estão na rua e trabalham com a 

construção narrativa dos acontecimentos. 

Com o estudo, a pesquisadora pode entender como o filme, que retrata uma 

ficção exacerbada de um personagem com traços psicopatas e uma jornalista 

desesperada por manter seu emprego, pode delinear também situações do cotidiano 

de profissionais jornalistas. O longa aproxima os espectadores da realidade vivida 

por profissionais da área e evidencia, de forma radical, os bastidores do jornalismo. 

Esse estudo, além de mostrar um pouco do cotidiano, das dificuldades e das 

decisões imaturas de jornalistas que estão atrás de boas informações, também 

apresenta o perfil dos personagens Louis Bloom e Nina Romina como profissionais 

incapacitados para um trabalho ético na área da comunicação. Mostrando assim, 

que suas atitudes são desaconselháveis para os estudantes que pretendem se 

tornar profissionais íntegros e honestos.  
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