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RESUMO:  

 
O presente Trabalho Final de Graduação buscou mostrar como a estrutura de Joseph 

Campbell está presente na construção do jornalista em uma obra cinematográfica. O objeto de 

análise desta pesquisa é o filme Spotlight: Segredos Revelados (2015), de Thomas McCarthy, 

que buscamos relacionar com os doze pontos da Jornada do Herói. O trabalho também 

mapeou os passos principais de construção narrativa no filme, apontou quais personagens e 

momentos do filme se enquadram no modelo narrativo da Jornada do Herói, além de destacar 

os valores éticos da equipe de repórteres do jornal The Boston Globe. Para tanto, a 

metodologia utilizada é a análise descritiva. Como principais autores temos Berger (2002), 

Vogler (2009), Campbell (1995), Valls (1994), Gil (2008) e Minayo (2011). Pode-se concluir 

que a narrativa é leal a cronologia da Jornada do Herói e os estágios ocorrem no momento em 

que deveriam acontecer. O compromisso com a verdade e a lealdade foram pontos 

recorrentes na narrativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornada do herói. Jornalismo. Narrativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo o filme estadunidense Spotlight: Segredos 

Revelados (2015), de Thomas McCarthy. A partir do filme escolhido, a pesquisa tem como 

objetivo geral relacionar os doze pontos da Jornada do Herói estabelecidos por Joseph 

Campbell e a construção dos jornalistas heróis na narrativa. 

Baseado em uma história real, a narrativa mostra um grupo de jornalistas que reúne 

informações para provar casos de abuso sexual de crianças, causados por padres católicos. Os 

líderes religiosos esconderam o caso transferindo os padres de região ou pelo motivo de 

estarem doentes e de licença médica, ao invés de puni-los pelo caso. 

A Jornada do Herói é uma estrutura que está presente nas produções cinematográficas, 

como roteiros de cinema e seriados, para descrever a trajetória dos protagonistas. Dessa 

forma, procuramos elencar os métodos utilizados na narrativa por meio da observação e da 

análise descritiva, baseados nos critérios de Gil (2008). 

Como objetivos específicos, temos: mapear os passos principais de construção 

narrativa no filme; apontar quais personagens e momentos do filme se enquadram no modelo 

narrativo da Jornada do Herói, além de destacar os valores éticos da equipe de repórteres do 

jornal The Boston Globe. Tendo como problema de pesquisa: como o filme Spotlight constrói 

a imagem de jornalistas heróis a partir da perspectiva da Jornada do Herói? 

A escolha por este objeto de estudo é justificada pelo gosto pessoal do pesquisador 

pelo filme Spotlight: Segredos Revelados (2015) e seu interesse pela área cinematográfica. 

Outro fator relevante para escolha do filme foi o trabalho em equipe na investigação dos 

jornalistas do jornal The Boston Globe. 

Em uma busca sobre pesquisas desenvolvidas no curso de Jornalismo da UFN e artigos 

na área da Comunicação, foram localizados 4 trabalhos. 

O trabalho de Campos (2017) tem como objetivo como o jornalismo investigativo é 

abordado no cinema. Assim, a obra cinematográfica Spotlight: Segredos Revelados foi 

escolhida como objeto de análise. Campos (2017) busca analisar como foram demonstrados 

os métodos de apuração e investigação utilizados pela equipe de jornalistas do jornal The 

Boston Globe com base nas técnicas de apuração mencionadas pelo jornalista brasileiro 

Leandro Fortes, no livro Jornalismo. 

A pesquisa de Souza (2016) busca fazer uma análise fílmica de Spotlight: Segredos 

Revelados (2016) para discutir o jornalismo e entender as diferenças entre jornalismo 

convencional e jornalismo investigativo. Souza (2016) procura entender o que é jornalismo e 
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as suas implicações, colocando em pauta a objetividade, a imparcialidade, o agendamento de 

notícias e a ética do fazer jornalístico. Souza (2016) busca estudar também o que difere o 

jornalismo dito convencional do jornalismo investigativo, também discutindo a diferenciação 

entre jornalismo investigativo e jornalismo sobre investigação e entender como é a 

representação da figura do jornalista no cinema. 

O trabalho realizado por Silva, Lima e Amâncio (2017) tem por finalidade realizar 

uma análise do filme Spotlight: Segredos revelados, que foca na atuação dos jornalistas 

como representantes que lutam por causas sociais ao denunciar as injustiças do mundo 

humano que ocorre durante a investigação de casos de padres da Igreja Católica que 

molestaram e abusaram sexualmente de mais de 80 crianças na cidade de Boston, EUA. 

Nesta pesquisa, os autores analisaram o relacionamento dos jornalistas com as vítimas, os 

colegas de trabalhos, os amigos e familiares, e como representam os menos favorecidos que 

saem prejudicados por um sistema falho, que insiste em privilegiar uma maioria 

financeiramente vantajosa. A partir disso, Silva, Lima e Amâncio (2017) chegaram a uma 

conclusão que no filme os jornalistas seguem os moldes do jornalismo investigativo como 

na apuração de fatos, partindo de uma denúncia, consultando as mais diversas fontes a 

procura de mais informações e, também assumem a posição de representantes sociais ao 

contar suas histórias para ajudar a promover um movimento social de libertação contra a 

opressão.  

Já a pesquisa de Oliveira (2018) analisa como o cinema mostra o jornalismo 

investigativo no filme Spotlight: Segredos Revelados. A pesquisa tem por objetivo 

compreender como os fundamentos do Jornalismo Investigativo são apresentados no 

cinema. 

O desenvolvimento do Trabalho Final de Graduação está estruturada em três capítulos 

de referencial teórico, sendo que o primeiro apresenta o esclarecimento do hibridismo entre o 

cinema e o jornalismo e os tipos de filmes que retratam o jornalista e a profissão de diferentes 

formas, sob a perspectiva de Berger (2002). 

Já o segundo capítulo aborda o conceito da Jornada do Herói que nasceu a partir de 

uma análise feita por Joseph Campbell. A partir disso, passamos a utilizar os passos teóricos 

de Vogler que abordam a questão do herói na história e na construção da jornada a partir dos 

12 estágios. No terceiro capítulo, esta pesquisa aborda a conduta ética do trabalho dos 

profissionais da área da comunicação em serviço à comunidade sob a perspectiva de Valls 

(1994) e do Código de Ética da Associação dos Jornalistas Profissionais dos Estados Unidos.  



13 
 

 

Por fim, a metodologia aplicada nesta pesquisa é a análise descritiva. Analisamos, 

então, como a Jornada do Herói é apresentada no filme e como o Código de Ética da 

Sociedade de Jornalistas Profissionais é apresentado na equipe Spotlight. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

1.1 JORNALISMO NO CINEMA  

 

O cinema, conhecido como sétima arte, produz histórias que já atraíram milhares de 

pessoas, seja pelo enredo, pelos efeitos ou através de elementos que compõem a produção 

cinematográfica. Em meio a tantas obras, Berger (2002) lembra que o cinema e o jornalismo 

apresentaram filmes em que o jornalista é o personagem principal ou secundário na narrativa. 

Berger (idem) esclarece que o hibridismo entre o cinema e o jornalismo fez surgir os 

newspaper movies, no Brasil chamados de filmes de jornalista, um subgênero consagrado 

especialmente no cinema norte-americano. Dessa forma, os newspaper movies são filmes de 

jornalistas que atuam como protagonistas, colocando a prática jornalística como ponto central 

de suas tramas e buscando reconstruir a relação do profissional com a notícia e a sociedade. 

Ainda, de acordo com Berger (idem), o primeiro filme desta temática foi produzido 

nos Estados Unidos: O poder da Imprensa (The Power Of The Press), de 1909, dirigido por 

Van Dyke Brooke. A partir disso, os newspaper movies abriram caminhos para uma série de 

obras cinematográficas que combinaram suas tramas dentro do jornalismo.    

Os filmes de jornalista retratam o profissional e a profissão em diferentes formas, 

abordando perspectivas positivas e negativas. Para Berger (idem), ao perseguir criminosos ou 

manipular fatos, o jornalista está fazendo o seu trabalho de investigador, correndo riscos para 

realizar as atividades de sua profissão. 

Travancas (2011) define o jornalista vilão como o profissional que não se esforça para 

conseguir seus objetivos e não demonstra dúvida em colocar sua carreira na frente de tudo e 

todos, enquanto o herói é identificado como o defensor da verdade, da democracia e do bem 

comum. 

 

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

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

certamente influenciaram na escolha profissional de futuros repórteres. 

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

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

 

Dos 785 filmes identificados como jornalismo por Berger (2002), 536 foram 

produzidos nos Estados Unidos, o que demonstra que a indústria cinematográfica americana é 

a maior produtora de filmes de jornalismo. Além disso, países como Itália, Brasil, França e 
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Alemanha produziram obras cinematográficas de jornalistas, mas ninguém soube associar a 

profissão melhor do que o cinema americano. 

De acordo com Berger (2002), as obras cinematográficas produziam filmes animados 

com heróis cheios de ânimos. No entanto, esse ambiente passou a ser abandonado devido à 

fase inicial dos americanos de relatos de crimes e paixões com cenários escuros. 

A partir disso, Berger (idem) explica que, nos filmes de ação, os jornalistas e os 

policiais têm os papéis substituídos; a polícia passa a contar com a investigação do jornalista 

para apurar fatos e escrever as matérias. Segundo Berger (2002), no filme Felony, de David 

A. Prior, os papéis entre policiais e jornalistas são alternados.  

Ainda conforme Berger (idem), outro filme com papéis alternados é o The Front Page 

(A Última Hora), dirigido Lewis Milestone, de 1931, que retrata a história da rivalidade entre 

repórteres à procura de um fugitivo e do conflito entre o chefe de redação e o jornalista. A 

partir disso, com base em Berger (2002), o filme de Milestone fez o autor da peça teatral, 

Bem Hecht, inspirar-se nas versões de The Front Page para produzir roteiros de filmes de 

gângster. 

Além disso, Berger (2002) explica que existe uma conexão entre o jornalismo e o 

cinema onde os diretores, os roteiristas e os jornalistas são profissionais equivalentes. Com 

base disso, Berger (2002) ressalta que o primeiro homem a ser empregado para escrever 

roteiros de obras cinematográficas foi o jornalista Roy McCardell, em 1908, um ano antes do 

primeiro filme de jornalistas. 

Segundo Berger (2002), desde os anos 30, foram produzidos inúmeros filmes 

jornalísticos relacionados aos poderes do Estado, sistema judiciário, política e imprensa. 

Como exemplo há o filme Mr. Smith Goes To Washington (A Mulher Faz o Homem), de 

1939, dirigido por Frank Capra.  

Nesta obra cinematográfica, é mostrada a relação entre os dois campos. De acordo 

com Berger (idem), o filme conta a história de Jefferson Smith, um homem humilde do 

interior, que é convidado a se tornar senador dos Estados Unidos, em Washington, pelo dono 

de um jornal. No filme, a justiça vence com um final exemplar onde o político corrupto 

assume a culpa e o dono do jornal é desmascarado. 

Além disso, Berger (idem) menciona o filme The Bonfire Of The Vanities (A 

Fogueira das Vaidades), de 1990, com direção de Brian De Palma. O filme mostra cenas 

relacionadas entre a justiça, a imprensa e um jornalista, em que Peter Fallow (Bruce Willis), 

conhece a fonte de sua história, um homem acusado injustamente por matar um negro. 
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Os filmes baseados em temáticas realistas inspiram pessoas. Para Berger (idem), o 

primeiro filme baseado em fatos reais foi Uma Mensagem da Reuter (A Dispatch From 

Reuters, 1940), de William Dieterle. Inspirado em uma história real, a obra conta a trajetória 

de Paul Julius Reuter, fundador da agência de notícias Reuters. Outro filme trazido pela 

autora é o Também Somos Seres Humanos (The Story Of G.I. Joe, 1945), de William 

Wellman. O filme conta a história do jornalista e correspondente de guerra, Ernie Pyle, que é 

conhecido por seus artigos publicados em jornais sobre as pessoas e os lugares que visitava 

pelo país. 

Outra obra de fatos reais é o filme Todos os Homens do Presidente (All The 

President’s Men, 1976), de Alan Pakula. Segundo Berger (idem), o filme mostra dois 

jornalistas rivais no escândalo de Watergate em Washington, em 1972. 

Sobre as obras baseadas em fatos reais, a autora explica que nos filmes de temática 

biográfica, de faroeste e de gângster o jornalista tem sua imagem de aventureiro que defende 

os fracos. Há obras cinematográficas com temática de guerra que também são inspiradas em 

fatos reais como Os gritos do silêncio (The Killing Fields, 1984), de Roland Joffé, onde o 

jornalista e o estrangeiro criam cumplicidades específicas de tempos de guerra e 

perseguições. As características mencionadas por Berger (idem) também são apresentadas no 

filme O Jornal (The Paper, 1994) que passa dentro da redação de um jornal em Nova Iorque. 

Na redação, a imagem física do jornalista está associada a um estilo de vida dedicada ao 

trabalho. Nos casos de filmes jornalísticos, o jornalista tem, muitas vezes, a presença do vício 

do cigarro como objeto à construção das matérias dos jornalistas. De acordo com Berger 

(idem), o vício em cigarro é um problema no filme O Preço da Vaidade (Almost Golden: The 

Jéssica Savitch Story, 1995), de Peter Werner, que conta a história de Jessica Savitch, uma 

apresentadora televisiva que tem envolvimento com drogas.  

No entanto, a imagem do jornalista sofreu alterações a partir do surgimento de 

apresentadores de televisão com homens e mulheres bem vestidos e sem a presença de 

vestígio de cigarros e álcool.  

 Como a imagem dos jornalistas sofreram alterações, os equipamentos antigos como a 

máquina de escrever e máquina fotográfica passaram a ser substituídas por equipamentos 

sofisticados e modernos. Além disso, o jornalista de televisão passa a trabalhar em uma 

estrutura organizada com competições entre os colegas de profissão, como mostram os filmes 

Mil Pedaços (A Thousand Clowns, 1965), de Fred Coe, e A Hora da Vingança (Deadline 

USA), de 1952, dirigido por Richard Brooks. (idem) 
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Há uma imagem presente nos filmes em que o jornalista assessor é abandonado do seu 

habitat natural para trabalhar como assessores de assuntos gerais. Berger (idem) explica que 

as campanhas políticas mostram o abandono dos jornalistas na carreira de produtor de 

notícias para entrar como assessores nas campanhas políticas. Segundo a autora, as 

campanhas políticas nos filmes são abordadas em situação de corrupção e lavagem de 

dinheiro, como nos filmes Os Donos do Poder (Power, 1986), Mera Coincidência (wag The 

Dog, 1997) e Segredos do Poder (Primary Coloros, 1998). 

  

1.2 OS MITOS  

 

A jornada do herói é uma estrutura formulada que nasceu a partir de uma análise feita 

por Joseph Campbell em seu livro O Herói das Mil Faces, de 1949. Além de ser uma 

estrutura narrativa e utilizada em mitos, lendas e fábulas, a jornada pode ser empregada nas 

histórias modernas como roteiros de filmes. Segundo Vogler (2009), essa estrutura já era 

utilizada desde os tempos das pinturas nas cavernas. 

A partir disso, Vogler (2009) explica que as ideias de Campbell foram utilizadas em 

Hollywood e podem ser percebidas em filmes de diretores como Steven Spielberg, John 

Boorman e Francis Coppola. Vogler (idem) afirma que o conceito de Campbell é uma 

ferramenta relevante para roteiristas, produtores, diretores e cenógrafos para ajudar a 

construir uma história a partir de qualquer situação imaginável.  

         Conforme Vogler (idem), a obra Campbell descreve o começo de uma jornada 

do herói que é contada e recontada várias vezes. Campbell descobriu que todas as narrativas, 

sejam elas literárias ou não, seguem os antigos padrões do mito. 

          Campbell (1995) ressalta que em todas as narrativas existe um herói e que a 

história gira em torno da sua aventura. O autor avalia que o herói nem sempre é uma pessoa, 

podendo ser um animal ou uma figura mitológica. Em sua obra, Campbell explica que o 

indivíduo é basicamente uma fração e distorção da imagem do homem. 

  

Ele é limitado, quer como homem ou como mulher; a cada período de sua 

vida, ele é outra vez limitado na condição de criança, jovem, adulto maduro 

ou ancião; ademais, no papel que desempenha na vida, é necessariamente 

especializado como artesão, comerciante, servo ou ladrão, sacerdote, líder, 

esposa, freira ou prostituta; ele não pode ser tudo (CAMPBELL, 1995, p. 

192). 
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A história de um herói é sempre uma jornada que faz o personagem sair de seu 

ambiente seguro para se aventurar em um mundo hostil e estranho ou segue uma jornada da 

mente, do coração e do espírito. Existem várias histórias que levariam o herói para uma 

jornada onde ele teria um crescimento e transformação de um modo de ser para outro 

(VOGLER, 2009).  

Vogler esclarece que os estágios da Jornada do Herói podem ser apresentados em todo 

tipo de história e relata que o protagonista não precisa mostrar somente aventuras ou atos 

heroicos, mas de qualquer forma o protagonista de toda história é um herói de uma jornada. 

Já Campbell (1995) afirma que ao analisar obras cinematográficas muitas histórias 

seguem os 12 estágios da Jornada do Herói. Ele explica que a jornada não traz 

necessariamente a história de um super-herói, mas um herói relacionado ao protagonista que 

irá lutar por seus objetivos que o farão crescer e torná-lo mais forte ao final de sua jornada.  

Além disso, a jornada do herói é dividida em três partes que o herói vivenciará 

durante a aventura: a partida, a iniciação e o retorno. A partida lida com o herói planejando a 

sua jornada; a iniciação contém as aventuras do herói ao longo de seu caminho; e o retorno é 

o momento em que o herói volta para a casa com o conhecimento que adquiriu ao longo da 

jornada. (VOGLER, 2009) 

E dentro dessas três divisões têm os 12 estágios: 1) mundo comum; 2) chamado à 

aventura; 3) recusa do chamado; 4) encontro do mentor; 5) travessia do primeiro limiar; 6) 

testes, aliados e inimigos; 7) aproximação da caverna oculta; 8) provação; 9) recompensa; 10) 

o caminho de volta; 11) a ressurreição do herói e 12) o retorno com o elixir. 

Em o Mundo Comum, Vogler (2009) explica que a maioria das histórias o herói é 

deslocado para fora do seu mundo. De acordo com o autor, esse primeiro estágio gerou 

inúmeros filmes e espetáculos de televisão, entre eles estão O fugitivo, A família Buscapé, A 

mulher faz o homem, Na corte do rei Arthur, O Mágico de Oz, A testemunha, 48 horas, 

Trocando as bolas e Um tira da pesada. 

No Chamado de aventura, o herói é desafiado para uma aventura, onde ele não pode 

mais permanecer no conforto de seu mundo comum. Segundo Vogler (2009), nas histórias de 

detetive, no segundo estágio é mostrado o personagem aceitando investigar um novo caso e 

solucionar um crime que perturbou a ordem das coisas. A partir disso, Vogler (2009) explica 

que o chamado à aventura estabelece o objetivo do herói e, além disso,  pode ser expresso por 

uma pergunta que é feita pelo próprio chamado.  
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No estágio Recusa do Chamado, Vogler (idem) ressalta que o herói pode estar 

pensando em desistir da sua jornada, mas para isso é necessário que apareça uma influência 

para convencer o protagonista.  

No quarto estágio, Encontro do Mentor, Vogler (idem) explica que a relação entre 

herói e mentor tem um valor simbólico que pode ser apresentado como um vínculo entre pais 

e filhos, mestre e discípulo, médico e paciente, Deus e o ser humano. Ainda de acordo com 

Vogler (idem), a função do mentor é preparar o herói para enfrentar o desafio onde irá dar 

conselhos, orientações ou equipamentos.  

Ainda, Vogler (idem) explica que o mentor só pode acompanhar o herói até um certo 

ponto da história mas, ao longo da história, o mentor pode aparecer para aconselhar e ajudar o 

herói para que possa seguir em frente na jornada. 

No quinto estágio, Travessia do Primeiro Limiar, o herói se compromete com sua 

jornada, domina o medo para enfrentar o problema e parte para a ação. Para Vogler (idem), 

este estágio é o momento onde o herói inicia realmente a sua aventura e, além disso, marca a 

passagem do primeiro para o segundo ato.  

No estágio Testes, Aliados e Inimigos, segundo Vogler (idem), o herói encontra 

desafios e testes e, também faz aliados e inimigos. Filmes com cenários de bares são lugares 

típicos para essas transações, onde o herói testa a sua coragem e a sua determinação e é o 

momento que aparecem os amigos e os vilões.  

No sétimo estágio, Aproximação da Caverna Oculta, o herói chega a um lugar 

perigoso onde está escondido o objeto de sua busca. De acordo com o autor, neste estágio o 

herói entra nesse lugar para planejar e enganar os guardas do vilão.  

No oitavo estágio, A Provação, o herói enfrenta o seu maior medo. Para Vogler 

(idem) é o momento da incerteza e crítico em qualquer história onde o herói vive ou morre 

para depois renascer em seguida. Além disso, a morte que o herói enfrenta pode ser 

facilmente a morte temporária da relação. 

Na Recompensa, segundo Vogler (idem), o herói apanha a sua espada e se apossa da 

recompensa que veio buscar. É o momento onde o conhecimento e a experiência guiarão a 

uma compreensão maior e um acordo com as forças adversárias. Nesse estágio o herói pode 

solucionar um conflito com sua família ou reconciliar com o sexo oposto. Nos casos de 

romances, o herói pode se tornar mais atraente devido ter sobrevivido à provação pela qual 

conquistou a fama de herói e por ter corrido riscos extremos. 

No décimo estágio, Caminho de Volta, Vogler (idem) explica que é no terceiro ato 

onde o herói lida com as consequências de ter confrontado com as forças escuras. Esse 
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estágio mostra as melhores cenas de filmes onde há perseguição e onde o herói é perseguido 

no caminho de volta pelas forças escuras. E, além disso, é a fase que marca a decisão de 

voltar ao mundo comum onde o protagonista vai ter que deixar para trás o mundo especial e 

passará por mais perigos, tentações e testes. 

No penúltimo estágio, A ressurreição, Vogler (idem) explica que é o segundo 

momento de vida ou morte onde o herói passará por uma prova final para ver se realmente 

aprendeu as lições da provação. Segundo o autor, o herói passa por uma transformação e 

volta a vida como um novo ser. 

No último estágio, Retorno com o Elixir, o herói retorna ao mundo comum. Para 

Vogler (idem), a jornada não fará sentido se o herói não trouxer um tesouro do mundo 

especial. Segundo Vogler (idem), o tesouro é conquistado na busca ou pode ser apenas a 

volta para casa com uma boa história para contar. Além disso, é também nesse estágio em 

que o herói pode repetir a aventura.   

A partir disso, Campbell (1995) ressalta que o herói pode ser encontrado na realidade. 

Ele explica que o objetivo do herói não é a mesma dos séculos passados. “Onde então havia 

trevas, hoje há luz; mas é igualmente verdadeiro que, onde havia luz, hoje há trevas. A 

moderna tarefa do herói deve configurar-se como uma busca destinada a trazer outra vez à luz 

a Atlântida perdida da alma coordenada.” (CAMPBELL, 1995, p. 194) 

 Além disso, Campbell (1995) explica que o herói moderno na sociedade mostra o 

homem com uma presença estranha e não somente o herói, mas também as pessoas passam 

por provações nos momentos brilhantes das grandes vitórias e nos silêncios do próprio 

desespero delas.   

 

1.3 ÉTICA JORNALÍSTICA E O CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS 

AMERICANOS 

 

Além de mapear os passos principais de construção narrativa no filme a partir desses 

doze estágios, esta pesquisa também busca analisar os aspectos éticos dos jornalistas no 

filme. Segundo Valls (1994), a ética é um estudo sobre as ações humanas ou de normas de 

comportamentos: 

Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão, 

científica ou filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou 

sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, 

quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode ser o 

estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um 

tipo de comportamento (VALLS, 1994, p.7). 
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A partir disso, os Códigos de Ética jornalísticos podem ser entendidos como normas 

de comportamentos que buscam esclarecer a conduta ética do trabalho dos profissionais da 

área da comunicação em serviço à comunidade, além de abranger o direito de informar, de 

ser informado e de ter o acesso à informação. 

Como o filme retrata jornalistas americanos iremos nos remeter ao Código de Ética da 

Associação dos Jornalistas Profissionais dos Estados Unidos, que esclarece que o dever do 

jornalista é buscar a verdade e trabalhar para servir ao público com qualidade e honestidade. 

A obra de Thomas McCarthy, diretor do longa, revela alguns tópicos relevantes na ética dos 

jornalistas americanos como a checagem das informações de fontes, os jornalistas 

demonstrando respeito pela dignidade e privacidade das vítimas envolvidas, além de serem 

cautelosos na identificação de suspeitos jovens ou vítimas de crimes sexuais. 

Os Estados Unidos têm diferentes grupos de jornalistas profissionais com seus 

códigos de ética. Alguns deles são: 

- Manual de Ética Jornalística do The New York Times; 

- Valores e Princípios da Associated Press; 

- Código da American Society of Business Publication; 

- Manual de Ética Jornalística do The New York Times; 

- Valores e Princípios do Associated;  

- Código da American Society of Business Publication; 

- Código da American Society of News Editors (ASNE); 

- Código da American Society of Newspaper Editor; 

- Código da Society of Profesional Journalists; 

- Código de Ética da Associated Press Managing Editors; 

- Código de Ética da National Press Photographers Association; 

- Código de Ética Online da News Association; 

- Código de Conduta da Radio-Television News Directors Association; 

- Society of American Business Editors and Writers. 

Embora o jornalismo esteja associado à narrativa do presente, há jornalistas que 

trabalham com o passado para investigar histórias que foram silenciadas. É o caso do longa 

de Tom McCarthy que mostra o trabalho jornalístico investigativo da equipe Spotlight para 

desvendar o acobertamento de abusos sexuais de menores por padres. A partir disso, o filme 

contribui para a memória dos indivíduos e da sociedade como um todo, demarcando um 

período em que acontecimentos só puderam vir à tona graças a investigação do jornalismo. 
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Ao contar, lembrar, recontar, registrar, debater, polemizar, o jornalismo 

ajuda a memória coletiva e individual a tornar-se social e histórica, além de 

contribuir consigo mesmo para que seja, como outras áreas, memória da 

humanidade. E contribuir para que tal memória constitua referência para a 

ação, para a opinião, para a democracia e para a constituição da cidadania 

(KARAM, 2004, p.251). 

 

E, ao investigar o passado, os jornalistas reescrevem a memória coletiva sobre 

violações cometidas pelos padres e, ainda, destaca-se um jornalismo ético feito com coleta de 

informação com fontes confiáveis, que também foram apuradas de modo ético.    
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se por seguir uma abordagem qualitativa. 

Conforme Minayo, a pesquisa qualitativa ocupa a área das ciências sociais, “ela trabalha com 

o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes” (MINAYO, 2011, p.21) 

E para chegar o mais próximo do objetivo desta pesquisa: relacionar os doze pontos 

da Jornada do Herói com a construção dos jornalistas heróis na narrativa, a técnica usada é a 

análise descritiva.  

Segundo Gil (2008), a análise descritiva é o método que tem como finalidade estudar 

características de determinados grupos de pessoas: 

 

[...] têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este 

título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008, p.28).  

 

Essa análise exige do pesquisador ver e rever a obra cinematográfica para que possa 

ser analisada corretamente e evitar erros devido a uma visão única do filme, além disso, o 

pesquisador deve ter um amplo conhecimento sobre o objeto de estudo. 

A partir desse método, a análise descritiva é adequada para os objetivos propostos da 

pesquisa de analisar o filme Spotlight: Segredos Revelados (2015), de Thomas McCarthy, 

que busca relacionar com a estrutura de Campbell. E, por meio da Jornada do Herói, a análise 

busca descrever o mapeamento dos passos de construção da narrativa em que há  uma 

investigação jornalística sobre a Igreja Católica de Boston. 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Spotlight: Segredos Revelados (2015) é um filme baseado em fatos reais dirigido por 

Tom McCarthy e com atuação de Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev 

Schreiber, John Slattery e Stanley Tucci. O enredo do filme é sobre uma investigação 

jornalística realizada por uma equipe de repórteres do jornal The Boston Globe que busca 

desvendar relatos de abuso sexual de crianças e adolescentes cometidos pela Igreja Católica 

de Boston. 
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A obra cinematográfica mostra o jornalismo investigativo como uma forma de 

produção de reportagem essencial, que exige meses de trabalho na apuração das informações. 

As investigações jornalísticas começam quando aparece uma denúncia na redação. A partir 

disso, os jornalistas precisam fazer uma apuração aprofundada e sem erros para consultar as 

principais fontes para a busca de informação. 

Na obra, o novo editor chefe, Martin Baron (Liev Schreiber), solicita uma reunião 

para investigar melhor as acusações contra John Geoghan, um padre acusado de molestar 

meninos menores de idade. A partir disso, a equipe de repórteres parte para investigação na 

intenção de saber o quanto a Igreja Católica tinha conhecimento sobre os abusos sexuais 

cometidos pelo Padre Geoghan. Para isso, o grupo de jornalistas precisa procurar pelas 

vítimas, recolher os seus depoimentos e confrontar com o da Igreja. 

Com documentos em mãos, os repórteres criam uma lista com 93 nomes de padres 

que foram afastados por motivos banais, como recomendação médica, mas era apenas para 

ocultar os casos de abuso sexual. Os jornalistas descobrem que os casos foram encobertos 

pelas autoridades religiosas para evitar tumultos, para isso a igreja realizava acordos secretos 

em troca do silêncio das vítimas.   

O resultado é a revelação da verdade escondida, quando o trabalho de investigação 

dos jornalistas faz com que as vítimas de abuso sexual denunciem os padres pedófilos por 

meio de ligações recebidas na redação, em que elas contam suas histórias. 
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3 ANÁLISE DO FILME SPOTLIGHT: SEGREDOS REVELADOS  

 

 Destacamos a seguir cenas do filme Spotlight: Segredos Revelados (2015) em que é 

possível identificar e relacionar com os 12 estágios da Jornada do Herói. 

 

 
Figura 01 – Despedida de um colega da profissão. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da redação – Tempo: 00:03:07 

Este é o primeiro estágio da Jornada do Herói: o Mundo Comum. A redação de um 

veículo é o ambiente habitual de trabalho dos jornalistas. Há uma despedida de um colega da 

profissão. Ben Bradlee Jr. (John Slattery) conversa com os jornalistas sobre a perda de um 

repórter importante: a saída de Stewart (Mairtin O'Carrigan). Logo, Ben deixa Walter 

“Robby” Robinson (Michael Keaton) dar continuidade à conversa. Robby explica a Stewart 

que o momento da sua saída é desconcertante e diz que o novo editor chegará na segunda. 

Porém, em seguida, o amigo faz brincadeiras e a equipe inteira de jornalistas dá risada. 
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Figura 02 – Baron explicando o tipo de pauta que será realizada. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala de reunião de pauta – Tempo: 00:10:03 

No segundo estágio (Chamado de aventura) mostra a reunião de pauta. A reunião 

de pauta é a orientação que os jornalistas recebem para saber que tipo de reportagem será 

realizada. Nesta cena, o editor-chefe, Marty Baron (Liev Schreiber), pergunta aos jornalistas 

se leram a coluna da Eileen McNamara (Maureen Keiller) sobre o caso de Geoghan. Ele 

explica que esse padre havia abusado de crianças em seis Paróquias diferentes nos últimos 

30 anos. Além disso, ele comenta sobre o advogado das vítimas, Mitchell Garabedian 

(Stanley Tucci), que disse que o Cardeal Law sabia do caso e não teria feito nada e a Igreja 

havia negado a acusação. 

 

 

Figura 03 – Ben informa que os documentos estão sob sigilo. 
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Jornal The Boston Globe - Sala de reunião de pauta – Tempo: 00:10:47 

No estágio Recusa do Chamado, o jornalista pode estar pensando em desistir da sua 

investigação até surgir uma influência para convencê-lo. Na cena, quando Baron afirma que o 

advogado tem os documentos como provas do Cardeal sobre o caso, Ben Bradlee Jr. (John 

Slattery) explica que esses documentos estão sob sigilo. Neste caso, há uma Recusa ao 

Chamado (estágio 3). Depois, o jornalista é convencido quando Baron diz que seria uma 

matéria essencial para um jornal local sobre um padre ter feito abuso sexual com 80 crianças 

e um advogado que pode provar que o Cardeal Law sabia de tudo do caso (totalizando duas 

matérias). Para começar o trabalho de investigação, Baron acha que devem processar a Igreja 

e entrar com petição para conseguir os arquivos sob sigilo. 

 

 

Figura 04 – Beron pede a Robby e a sua equipe para investigar o caso. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala do Baron – Tempo: 00:12:25 

O quarto estágio (Encontro do Mentor) mostra os jornalistas aceitando investigar um 

novo caso. Baron comenta para os jornalistas que marcou uma reunião com o jurídico, Jon 

Albano. Ainda, Baron pergunta para Walter “Robby” Robinson (Michael Keaton) se sua 

equipe Spotlight pode começar a investigar o caso de Geoghan. 
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Figura 05 – Robby avisa a Spotlight sobre a nova investigação. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 00:13:45 

O Estágio 5, Travessia do Primeiro Limiar, o jornalista se compromete com sua 

investigação. Robby parte para a ação e avisa a sua equipe que Baron quer que a Spotlight 

investigue o caso de Geoghan. Robby pede a Michael Rezendes (Mark Ruffalo) falar com o 

advogado Garabedian. Além disso, Robby pede para conversar com o advogado que 

representou as vítimas do caso Potter. 

 

 

Figura 06 – Robby e Sacha conversando com Eric MacLeish. 

 

Sala de reunião do Eric MacLeish – Tempo: 00:17:45 

Os jornalistas partem ao Mundo Especial. A partir dessa cena, tem o início a segunda 

parte onde os jornalistas vão vivenciar a investigação. No estágio 6, Testes, Aliados e 

Inimigos, os jornalistas vão atrás das suas fontes. Já na sala de reunião, Robby e Sacha 



29 
 

 

Pfeiffer (Rachel McAdams) têm seu primeiro contato com uma fonte: o advogado Eric 

MacLeish (Billy Crudup). Robby pergunta para Eric se conhece o caso de Johan e as 

alegações do Cardeal Law. Ele explica que são casos péssimos, as inscrição podem levar três 

anos e as vítimas só se pronunciam muito tempo depois por motivo de serem crianças, terem 

culpa e vergonha, e vindo de bairros “barra pesada”.  

MacLeish ainda afirma que o Estatuto Imunidade Beneficente limita as indenizações a 

20.000 mil dólares por molestar uma criança. Como fez no caso de Porter, Eric pede para 

Robby levar esses casos à imprensa e diz que a maioria das vítimas não quer aparecer na 

televisão. 

 

 

Figura 07 – Michael conversando com o advogado Garabedian.: 

 

Escritório do advogado Garabedian – Tempo: 00:20:06 

Nesta cena, o sexto estágio mostra a capacidade do herói (jornalista) em descobrir 

quem são as pessoas com que ele pode contar para ajudar na investigação da matéria. No 

escritório do advogado, o jornalista espera a sua vez de ser chamado. Com a saída da 

secretária, o jornalista aproveita e vai em direção a sala do advogado Garabedian. Ele explica 

o motivo da sua presença para falar sobre a coluna da Eileen McNamara sobre o processo. 

Garabedian esclarece que a Igreja quer que o advogado perca a sua carteira por causa do 

processo e não mostra interesse em contar. Ao se despedir do advogado, Michael pede a 

permissão para conversar com uma das vítimas. Não convencido, Garabedian diz ao 

jornalista que vai pensar no caso e vai ligar para ele. 

 



30 
 

 

 

Figura 08 – O encontro dos jornalistas com Phil Saviano. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 00:31:46 

Ainda no Estágio 6, mais um aliado para os jornalistas. Nesta cena é mostrado o 

encontro dos jornalistas com Phil Saviano (Neal Huff), um homem que participa de uma 

organização de vítimas chamada de RSAP (Rede de Sobreviventes de Abusos de Padre). Ele 

explica que é o primeiro sobrevivente a falar com os repórteres e diz que pode contar com a 

cooperação da RSAP. Sacha pergunta a Phil quantos membros tem na organização e o 

sobrevivente conta que tinha 10 membros na última reunião.  

Robby pergunta a ele se havia mulher em seu grupo e logo ele responde que sim. Phil 

abre uma caixa e mostra uma fotografia sua aos 11 anos de idade. Phil explica que foi uma 

“presa” do Padre David Clohessy. Ainda, ele afirma que sabe o nome de 13 padres de Boston 

que molestaram crianças. 
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Figura 09 – Michael no elevador com Garabedian. 

 

Elevador – Tempo: 00:36:47 

O Estágio 6 (Testes, aliados e inimigos) também é visto no segundo encontro de 

Michael com Garabedian. Da rua até o local de trabalho, o jornalista acompanha o advogado 

para conseguir a permissão de conversar com uma das vítimas. Ainda, o jornalista explica 

que está trabalhando para a Spotlight. Convencido, Garabedian marca um horário para 

conversar com Michael. 

 

 

Figura 10 – Sacha entrevistando uma das vítimas dos padres.: 

 

Lanchonete – Tempo: 00:37:28 

Se referindo ao estágio 6, a jornalista Sacha se encontra com um homem em uma 

lanchonete. Seu nome é John, uma das vítimas dos padres. 



32 
 

 

 

 

Figura 11 – Michael consegue entrevista com uma das vítimas. 

 

Escritório do Advogado Garabedian – Tempo: 00:38:31 

Fazendo parte do estágio 6, envergonhado, a vítima pergunta a Michael se ele vai usar 

o seu nome pelo motivo de ter um filho de um ano de idade e de não querer que ele saiba do 

escândalo. Compreendendo a situação, logo o jornalista diz que não. 

 

 

Figura 12 – John sendo entrevistado pela Sacha. 

 

Lanchonete – Tempo: 00:39:10 

Relacionado ao sexto estágio, mesmo sendo homossexual, a vítima foi convidada pelo 

padre para seu apartamento. A vítima conta que o padre mostrou um móbile com palavras 

relacionadas com a sexualidade e depois o molestou. 
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Figura 13 – Vítima conta os relatos a Michael. 

 

Escritório do Advogado Garabedian – Tempo: 00:41:05 

Mais uma vez, o estágio 6 é visto quando a vítima conta a Michael que o padre havia 

convidado para tomar um sorvete. Além disso, ele relata que o padre começou a tocar em seu 

corpo no carro durante a volta para casa. 

 

 

Figura 14 – Sacha e John caminhando pelo parque. 

 

 

Parque – Tempo: 00:42:45 

Dando continuidade ao estágio 6, John conta que o padre havia começado a tirar as 

roupas para que ele pudesse fazer relações sexuais. Envergonhado, John diz a Sacha que foi a 

primeira vez na vida que alguém disse que não tinha problema de ser homossexual e começa 

a chorar em frente a uma igreja. 
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Figura 15 – Michael recebe uma ligação de Richard. 

 

Casa de Michael – Tempo: 00:47:28 

Ainda no segundo ato, o estágio 6 é mostrado quando Michael deixa de mexer na 

geladeira para atender o telefone. É o Richard, que trabalhava em um dos centros de 

atendimento da Igreja. Michael se senta na mesa para conversar e fazer algumas perguntas. 

Richard conta para o jornalista que trabalhou em um instituto psiquiátrico para estudar padres 

molestadores e suas vítimas. 

 

 

Figura 16 – Robby e Michael conversam sobre os padres. 
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Jornal The Boston Globe - Escadarias – Tempo: 00:49:21 

Novamente, o estágio 4, Encontro do Mentor, é avistado quando Robby e Michael 

conversam sobre os padres de terem usado sempre as mesmas crianças de famílias de baixa 

renda, pais ausentes, lares destruídos e menores que tinham vergonha de se comunicar. 

 

 

Figura 17 – Jornalistas pesquisam sobre os diretórios de igreja. 

 

Jornal The Boston Globe - Escadarias – Tempo: 00:50:36 

Ainda no estágio 4, os dois continuam a conversa até chegarem em uma pequena sala 

de livros onde encontram Matt. Robby pede a Michael para procurar informações sobre o 

Padre Leave nos livros de diretórios de igreja. O jornalista descobre que alguns padres saíram 

da ativa pelo motivo de estarem doentes ou de licença médica. 

 

 

Figura 18 – MacLeish na sala de reunião com Robby e Sacha. 
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Sala de reunião de Eric MacLeish – Tempo: 00:51:36 

Aliado ou inimigo. O estágio 6 também é percebido quando Robby e Sacha visitam o 

advogado MacLeish. A jornalista pergunta ao advogado se conhece um padre chamado Paul 

Shanley. E Robby pergunta sobre o Padre Ronan Peki, mas MacLeish diz aos jornalistas que 

não pode discutir esse assunto.  

Além disso, Sacha explica para o advogado que descobriu acordos de várias ações 

contra os padres. Mas o advogado relata que se estivesse envolvido no processo, os acordos 

seriam confidenciais e ele perderia a sua carteira por reconhecer a existência dos acordos. 

Ainda, Sacha pergunta a ele o motivo de não existir nenhum registros dos acordos no 

Tribunal, ele esclarece que lida diretamente com a Igreja. 

 

 

Figura 19 – Michael entrevista Garabedian. 

 

Restaurante – Tempo: 00:56:15 

O estágio 6, Testes, Aliados e Inimigos, é visível na cena quando Michael comenta 

com o advogado sobre uma das vítimas ter entrado com uma reclamação criminal, logo 

Garabedian explica que o Juiz selou os autos do processo depois que a Igreja reclamou. 

Ainda, ele expõe que a Igreja tem muitos amigos como o advogado Eric MacLeish. 
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Figura 20 – Robby avista Jim no baile. 

 

Baile Beneficente Católico – Tempo: 00:58:45 

No estágio Testes, Aliados e Inimigos, segundo Vogler (2009), o herói encontra 

aliados ou inimigos. Robby e Jim pedem uma cerveja e conversam sobre o advogado Eric 

MacLeish que, segundo o jornalista, ele havia feito acordos em casos de abusos. Robby ainda 

comenta sobre o Padre Beroth que Jim ajudou como favor e pergunta para ele se teve 

participação em outras ocasiões. Jim explica para Robby que não pode falar sobre o assunto 

pelo motivo de ser antiético. Após responder, Jim pede a Robby aproveitar a festa e sai. 

 

 

Figura 21 – Jornalistas conversam com Sipe pelo telefone. 
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Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 01:01:00 

Segundo Vogler (2009), o estágio 6, Testes, Aliados e Inimigos, é o momento que 

aparecem os amigos e vilões. O jornalista Matt comenta ao seus colegas que checou vários 

livros sobre os padres. Ele explica que a licença médica não é o único motivo de ter tirado os 

padres de circulação e que os padres mudam de Paróquias com uma frequência muito grande.  

Logo, Sipe liga para a Spotlight para explicar que 50% dos clérigos são celibatários e 

a maioria deles tem relações sexuais com outros adultos. Ainda, ele esclarece que esses atos 

cometidos pelos padres cria uma cultura de sigilo que toleram e protegem os pedófilos.  

Sipe revela para os jornalistas que foi um membro da Igreja Católica e que tinha visto 

o relatório. Ele afirma que o secretário tentou introduzir um relatório pela Conferência 

Nacional de Bispos Católicos e avisa que o Cardeal Law ajudou a financiar o relatório.  

Para finalizar, Richard fala que 6% de todos os padres atuam sexualmente com 

menores. Robby pergunta para a equipe Spotlight quantos padres têm em Boston, Matt logo 

responde 1.500 padres. Em termos matemáticos, Matt calcula a quantidade de padres 

envolvidos e chega ao número de possíveis 90 padres molestadores na cidade. 

 

 

Figura 22 – Robby e Michael andando pela redação. 

 

Jornal The Boston Globe - Redação – Tempo: 01:03:07 

De acordo com Vogler (2009), no quarto estágio, Encontro do Mentor, a função do 

mentor é dar conselhos e orientações. Nesta cena é mostrado o jornalista comentando para 

seu colega para inverter os diretórios para identificar e localizar os padres com licença 

médica, sem atribuição e com muitas transferências. 
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Figura 23 – Jornalistas descobrem o número de padres envolvidos. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 01:05:50 

No quarto estágio, Encontro do Mentor, Robby pede a Sacha para ligar para o 

advogado MacLeish após descobrir o número de padres. 

 

 

Figura 24 – Robby liga para Jim. 

 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight (Sala do Robby) – Tempo: 01:06:04 

 Testes, Aliados e Inimigos (estágio 6) é encontrado na cena quando o jornalista liga 

para Jim para confirmar se o caso poderia chegar a 90 padres acusados de abusar crianças. 

Sem responder a pergunta, Jim pede a Robby parar com o caso e desliga o telefone. 
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Figura 25 – Robby e Sacha vão ao encontro de Eric MacLeish. 

 

Local de trabalho de Eric MacLeish – Tempo: 01:07:02 

Aliado ou inimigo do herói? O sexto estágio 6, Testes, Aliados e Inimigos, é 

apresentado quando MacLeish enxerga os jornalistas sentados em uma poltrona. Os dois 

jornalistas vão em direção ao advogado para dizer que têm motivos para acreditar que há 

alegações de 87 padres em Boston. Robby pergunta para ele quantos acordos foram feitos 

para os padres e pede os nomes deles e das vítimas. 

Ainda, Robby ameaça produzir duas matérias sobre “um clérigo degenerado” e “um 

advogado transformando um abuso sexual infantil em uma indústria de casa de campo”. Eric 

explica para os jornalistas que, depois do caso Porter, ele havia enviado uma lista de nomes 

de padres para o Jornal The Boston Globe mas Sacha comenta com Robby que não havia 

achado os registros no jornal. 
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Figura 26 – Na cozinha, Michael recebe uma ligação de Sipe. 

 

Casa do Michael – Tempo: 01:08:17 

Fazendo parte da lista do estágio 6 (Testes, Aliados e Inimigos), o jornalista pergunta 

para Sipe se costuma ir na igreja, mas logo ele responde que não mas afirma ser um católico. 

Além disso, Michael pergunta para ele como consegue lidar com o escândalo, ele explica que 

o motivo de lidar com a situação é porque a igreja é uma instituição feitas por homens e, ao 

mesmo tempo, é passageira, já a sua fé não, ela é eterna.  Michael pergunta para ele como a 

Igreja pode chegar até eles, mas Sipe deixa de falar no telefone. 

 

 

Figura 27 – Baron lendo a lista de padres envolvidos no caso. 
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Jornal The Boston Globe - Sala do Baron – Tempo: 01:11:52 

Ao Encontro do Mentor, Baron pergunta para os jornalistas se o Padre Law sabia 

que o Cardeal tinha recebido a notícia dos abusos cometidos por outros padres. Logo, Robby 

afirma que Law sabia dos casos. Baron considera o caso do Law como uma história maior do 

que a lista dos padres envolvidos. 

Já Sacha não concorda com a opinião pelo motivo dos  números indicarem que a elite 

do clérigo estava envolvida. Mas Baron explica que a publicação da matéria da lista de padres 

pedófilos só irá causar barulho.   

Para finalizar, Baron pede para a equipe focar na instituição e não nos padres 

individuais para que possam mostrar que a Igreja manipulou o sistema para não enfrentar as 

acusações e das transferências de padres em diversas paróquias. 

 

 

 

Figura 28 – Os jornalistas entram na sala da Spotlight. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 01:12:33 

Como mentor (estágio 4) da Spotlight, Robby pede para a jornalista fazer uma lista 

das vítimas que a equipe já possui para entrar em contato. Ainda, Robby pergunta a Michael 

para saber quando vão ir à Springfield, o jornalista explica para ele que tem uma audiência já 

marcada.  

Já Matt comenta para Robby que tem um centro de tratamento perto da sua casa e 

pede a permissão para contar aos vizinhos sobre os seus trabalhos, mas Robby explica para 

ele que irá contar em breve. 
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Figura 29 – Sacha entrevista um homem. 

 

Casa de uma vítima – Tempo: 01:14:04 

Ainda no estágio 6, Testes, Aliados e Inimigos, o herói continua a descobrir quem 

são as pessoas com quem pode contar, é o caso da cena quando a vítima explica para a 

jornalista que um Bispo havia visitado a sua casa para pedir para não fazer uma queixa. 

 

 

Figura 30 – Matt entrevista uma mulher. 

 

Casa de uma vítima – Tempo: 01:14:22 

 Como fonte aliada (estágio 6), a vítima conta a Matt que a Igreja fez pressão para ela 

ficar em silêncio. 
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Figura 31 – Sacha entrevista um policial. 

 

Lanchonete – Tempo: 01:14:39 

 Outra fonte aliada (estágio 6) dos jornalistas, dessa vez um policial. Ele explica para a 

jornalista que todos sabiam do caso dos padres. Após anotar os depoimentos do policial, 

Sacha pergunta pelo promotor, mas o policial responde que não deveria ter falado sobre esse 

assunto. 

 

Figura 32 – Sacha encontra o Padre Ronald Paquin. 

 

Casa do Padre Ronald Paquin – Tempo: 01:15:03 

O estágio 6 (Teste, Aliados e Inimigos) é observado quando Sacha vai até em direção 

a uma porta de uma casa. Um homem a entende e ela explica para ele que está procurando 

um padre chamado Ronald Paquin (Richard O’Rourke). Logo, o homem diz ser o Padre 

Paquin. A jornalista pede para o padre responder umas perguntas.  
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Ela comenta para o padre que entrevistou vários homens que ele conheceu quando 

eram crianças e falaram que haviam sido molestados por ele. Paquin afirma para a jornalista 

que os molestou quando crianças e explica que nunca sentiu prazer em fazer isso. Logo, 

Sacha pergunta como e onde “brincou” com as crianças, mas o padre responde que nunca 

havia estuprado ninguém, mas já havia sido vítima de estupro.  

Sem entender, Sacha pergunta ao padre quem havia estuprado ele, mas uma mulher 

aparece e interrompe a jornalista e pede para ir embora. Sacha logo descobre que é a irmã do 

Padre Paquin. 

 

 

Figura 33 – Advogado Jon Albano esclarece a posição do Jornal. 

 

Tribunal – Tempo: 01:16:55 

O estágio 6 é notado quando a Juíza pede para o advogado Jon Albano (David Fraser) 

esclarecer a posição do The Boston Globe. Não a favor do Jornal, o advogado explica para a 

juíza que depende da base da Primeira Emenda, parte da Declaração dos Direitos dos Estados 

Unidos, para trazer os documentos ao público. 
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Figura 34 – Sacha comenta sobre a entrevista do Padre Ronald Paquin para Robby. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 01:17:35 

Após conseguir informações do Padre Paquin, Sacha pede ao mentor (estágio 4) para 

ir falar com o padre, mas o jornalista pede para ela focar nas vítimas. Logo, Matt interrompe 

a conversa e pede a localização do James Talbot, um dos padres envolvidos no caso. Robby 

conta para sua equipe que conheceu esse padre na escola. 

 

 

Figura 35 – Michael encontra com Garabedian. 

 

Parque – Tempo: 01:19:03 

 Ainda no estágio 6, Michael comenta para Garabedian o nome Wilson Rogers. A 

favor em denunciar os padres, Garabedian explica para Michael que tem um depoimento de 

um ex-padre que contou aos superiores que enxergou um padre levando crianças para seu 
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quarto. Ele ainda conta que o padre contratou o Advogado Rogers e disse que havia tido 

problemas de memórias. 

 

 

Figura 36 – Garabedian explica sobre os documentos para o jornalista. 

 

Parque – Tempo: 01:21:39 

Ainda, no estágio 6, Garabedian explica para o jornalista que os documento passaram 

a ser públicos, mas a Igreja retirou do Tribunal para não serem vistos. Ele ainda afirma que a 

Igreja controla tudo. 

 

 

Figura 37 – Michael acessa os documentos. 
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Tribunal – Tempo: 01:22:34 

Após Garabedian (estágio 6) explicar para o jornalista sobre os documentos, Michael 

vai até ao tribunal. O funcionário entrega a Michael um pacote chamado Protocolo número 

49 do caso de Geoghan. O jornalista abre o pacote e descobre que não tem informação dentro 

do pacote. 

 

 

Figura 38 – Ben pede a Robby para parar com a matéria. 

 

Jornal The Boston Globe – Redação – Tempo: 01:24:54 

O estágio 7 (Aproximação da Caverna Oculta) é momento em que os jornalistas 

fazem uma pausa. É nesse momento também para mostrar ao público o desafio que está por 

vir. A partir disso, com a queda das duas torres, The World Trade Center, Ben pede a Robby 

parar com a matéria. 
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Figura 39 – Matt, Sacha e Robby andam no corredor da redação. 

 

Jornal The Boston Globe – Redação – Tempo: 01:25:02 

Relacionado com o Estágio 4 (Encontro do Mentor), Sacha explica a Robby que tem 

entrevistas marcadas com as vítimas, mas ele pede para ela desmarcar. 

 

 

Figura 40 – Michael no carro e no telefone. 

 

Dentro do carro – Tempo: 01:25:26 

Outra cena relacionada com o estágio 7, Aproximação da Caverna Oculta, mostra a 

conversa do jornalista com o advogado. Michael conversa sobre a entrada dos documentos, 

mas Garabedian conta que acabou de receber a ordem e explica que pode demorar alguns 

dias. Preocupado com outros jornais em usar os documentos, Michael avisa que está viajando 

para Florida e pede para segurar. Garabedian desliga o telefone. 
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Figura 41 – Sacha e Phil conversam sobre a pausa da matéria. 

 

Bar – Tempo: 01:26:07 

 A Aproximação da Caverna Oculta é encontrada quando Sacha conversa com Phil 

Saviano sobre o caso dos padres. Indignado, Phil sabe que no momento ninguém quer ler 

sobre crianças estupradas por padres pelo motivo das duas torres ter caído, mas ele acha que 

o jornal perdeu o interesse de publicar a matéria. Sacha diz a ele que o jornal se importa com 

o caso e que vai contar essa história. Mas, Phil se levanta da cadeira e vai embora deixando 

Sacha sozinha. 

 

 

Figura 42 – Robby conversa com Michael no telefone. 

Jornal The Boston Globe - Sala do Robby – Tempo: 01:27:28 

É chegada a hora de Michael encontrar seu mentor (estágio 4). Robby pede para 

Michael termina seu trabalho na Flórida para depois reservar um voo e ligar quando chegar 
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de viagem. Ainda, Sacha pede a Robby para avisar Phil que voltaram a investigar o caso dos 

padres.  

Além disso, ela mostra um recorte de uma matéria do advogado das vítimas de Porter. 

Ela explica que há outros 20 padres na área de Boston. Após pegar o recorte, Robby se 

despede de Sacha. 

 

 

Figura 43 – Robby descobre um segredo de Kevin. 

 

Restaurante – Tempo: 01:29:41 

 Robby consegue agendar uma entrevista com um aliado (estágio 6). O jornalista 

conversa com o Kevin (Anthony Paolucci) sobre o Padre Talbot. Em choque, Kevin pergunta 

como ele descobriu sobre o assunto e explica que não havia comentado ainda para sua esposa 

por ser vítima dos padres. 

 

Figura 44 – Michael chega ao local para acessar os documentos. 
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Sala de Recortes – Tempo: 01:30:46 

  No sétimo estágio, Aproximação da Caverna Oculta, o herói chega a um lugar 

onde está escondido o objeto de sua busca. Mike assina um documento para ter acesso aos 

registros e entrega-o para o funcionário. Ele pergunta ao jornalista se os registros são sobre o 

caso de Geoghan. Logo, o funcionário diz que esses documentos estão sob sigilo, mas Mike 

explica que esses registros são públicos. Mike não consegue acessar os registros e sai 

correndo da sala. 

 

 

Figura 45 – Jornalistas entrevistam o presidente da escola. 

 

Escola – Tempo: 01:31:10 

Na busca de aliados (estágio 6), Sacha e Robby conversam com três homens para 

buscar informações sobre o Padre Talbot. A jornalista pergunta para o presidente da escola 

sobre os atos cometidos do padre. Ainda, Robby pergunta para suas fontes se sabiam do caso, 

mas Jack Dunn (Gary Galone) inventa desculpas para fugir do assunto. 

Bill Kemeza (Tim Progosh) tenta convencer Jack que o Padre Talbot pode estar 

envolvido no caso pelo motivo de querer ele longe da cidade e por ser transferido para outros 

locais. Robby ainda comenta que conversou com um ex-aluno da escola (Kevin) e explica 

que ele foi uma das vítimas do padre. Ele conta que a vítima começou a chorar e dizer que 

nunca entendeu o motivo do padre ter escolhido ele. 
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Figura 46 – Michael encontra com o Juiz Volterra. 

 

Tribunal – Tempo: 01:33:49 

  No estágio 8, A Provação, o jornalista precisa passar por provação para seu objetivo. 

Michael pede para conversar com o juiz sobre alguns problemas que ele teve com os registros 

públicos ao tentar acessar. 

 

Figura 47 – Michael convence o juiz para retirar os documentos. 

 

Sala do Juiz Volterra – Tempo: 01:34:12 

Ainda no estágio 8, o Juiz Volterra diz a Michael que os registros que ele quer são 

muito “delicados”, mas o jornalista explica para ele que os registros são públicos. 
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Figura 48 – Michael recebe os documentos. 

 

Sala de recortes – Tempo: 01:34:27 

Na Recompensa, segundo Vogler (2009), o herói apanha a sua espada e se apossa da 

recompensa que veio buscar. Nesse caso, o jornalista enfrentou seu maior desafio e obteve a 

sua recompensa. Michael consegue a permissão do juiz para acessar os documentos. O 

jornalista abre a pasta com os documentos e tenta levá-los para uma copiadora, mas, além de 

não poder sair com a documentação, o funcionário explica que a copiadora está fechada. 

Michael oferece seu dinheiro para pode usar a copiadora dele. 

 

 

Figura 49 – Táxi se deslocando até o jornal. 
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Rua – Tempo: 01:35:18 

Ainda no estágio 9, Recompensa, Mike conversa com Robby pelo telefone para falar 

sobre o Padre Law e começa a ler uma carta de uma mulher que foi enviada para o padre.  

“A nossa família tem as suas raízes na igreja. O nosso desejo é proteger a nossa 

ordem sagrada. Mesmo em meio da nossa agonia pelo sete meninos da nossa família que 

foram violados foi sugerido que ficássemos em silêncio. Não questionamos a autoridade da 

igreja há dois anos, mas já que o Padre Geoghan continua na paróquia”.  

Mike ainda explica que a mulher mandou essa carta para o Law, mas o padre não 

havia feito nada.  

“Uma palavra sobre a nova atribuição do Padre Geoghan como associado na paróquia 

de Santa Júlia. O padre Geoghan tem um histórico de envolvimento homossexual com 

garotinhos. Tomei conhecimento que a recente saída dele estaria relacionado com esse 

problema. Eu me pergunto se o Padre Geoghan não deveria trabalhar apenas nos finais de 

semana quando recebe um tipo de terapia. Sabe como sou grato com suas preocupações 

constantes (...)”. 

Mike comenta sobre a carta durante o trajeto até a sala da Spotlight. 

 

 

Figura 50 – Robby toma a decisão de não publicar a matéria. 

 

Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 01:37:03 

O décimo estágio, Caminho de Volta, oferece ao herói (jornalista) um momento de 

reflexão em que poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um 

objetivo pessoal ou um bem coletivo maior. Na cena, Michael comenta para a equipe que 

essas cartas são as provas dos padres com o envolvimento com as crianças. Ele pede a Robby 
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para levar os documentos até Ben, mas Robby explica que ainda não é o momento certo para 

isso.  

Sem entender o motivo, ele pede para publicar. Mas Robby discorda e explica que não 

vai apressar a matéria. Irritado com a decisão de Robby, o jornalista volta a pedir para 

publicar a matéria e denunciar os padres. 

 

 

Figura 51 – Robby se encontra com Pete em um bar. 

 

Bar – Tempo: 01:41:01 

A favor ou contra (estágio 6). No bar, Robby espera pelo Pete Conley (Paul Guifoyle). 

Os dois pedem uma bebida e começam a falar sobre o Cardeal. Pete desvia o assunto para 

falar de Baron, ele explica que o novo do editor do jornal só se importa com ele. Além disso, 

Pete diz que a ideia toda da pauta foi de Baron e ressalta que ele nunca se importou com a 

cidade, só queria deixar a sua marca para depois ir embora como fez em Nova Iorque e 

Miami.  

Robby faz uma comparação do crime cometido pelo padre e da sua conversa com 

Pete:  

Robby: É assim que acontece, não é Pete?  

Pete: O quê? 

Robby: Um cara conversa com outro e, de repente, a cidade toda finge que não viu.  

Pete: Robby, Robby, olha?! O Martin Baron só quer deixar a marca dele. Vai ficar 

aqui por uns anos e depois vai embora que nem fez em Nova Iorque e Miami. Para onde você 

vai, hum? Boa noite Robby. 

Pete bate a mão no ombro de Robby e se levanta da cadeira. 



57 
 

 

Robby: Oh Pete. 

Pete: Sim? 

Robby: É... quando publicarmos a matéria, vou precisar de um comentário do 

Cardeal. 

Pete: A gente se fala depois. 

Robby: Uhum. 

Pete: Boa noite, Robby. 

Robby: Boa noite. 

Robby vê Pete indo embora.  

 

 

Figura 52 – Robby entrega a lista para Jim Sullivan. 

 

Casa do Jim Sullivan – Tempo: 01:48:33 

Para que o jornalista volte com todas as informações necessárias para a matéria, será 

preciso passar pelo mais perigoso dos testes, A Ressurreição. É o Estágio 11, a última 

provação. Robby vai até a casa Jim Sullivan para ele confirmar os padres envolvidos no 

escândalo. O jornalista entrega a lista de padres para Jim para ele confirmar para que possam 

publicar os nomes na matéria. Jim admite que defendeu os padres, mas estava apenas fazendo 

o seu trabalho e pede para o jornalista sair da sua casa. 



58 
 

 

 

Figura 53 – Jim Sullivan circula os nomes dos padres envolvidos na lista. 

 

Frente da casa do Jim Sullivan – Tempo: 01:50:32 

 Ainda no estágio 11, (A Ressurreição), quando Robby vai em direção ao seu carro, 

Jim o chama. Jim explica que todos sabiam do escândalo e pergunta a Robby onde ele estava 

no momento. Não tendo resposta para a pergunta, Robby diz que não sabe. Jim pede a lista, 

verifica e faz sinal para pedir uma caneta. Com a caneta na mão, ele se aproxima do carro 

para circular os nomes dos padres envolvidos na lista. Após terminar, ele entrega a lista para 

Robby e vai embora. Robby vê todos os nomes circulados na lista. 

 

 

Figura 54 – Equipe Spotlight atendendo as ligações das vítimas. 
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Jornal The Boston Globe - Sala da Spotlight – Tempo: 02:00:31 

A chegada no último estágio e o Retorno ao Mundo Comum marcam o fim da 

Jornada dos jornalistas. No Jornal, Robby e Mike são surpreendidos pela grande quantidade 

de ligações recebidas. Eles enxergam Sacha, Matt e outros jornalistas atendendo as ligações. 

Matt pede ajuda a Mike para atender os telefonemas. Além disso, Matt comenta para Robby 

que quase todas as ligações são de vítimas de abuso sexual. Robby vai para sua sala, fica de 

pé, olha o trabalho dos seus colegas e, ao mesmo tempo, recebe uma ligação e atende. Nesta 

cena é mostrado a Jornada do Herói da equipe Spotlight completada. 

 

A seguir, a linha do tempo, com a ordem cronológica dos estágios e os tempos das 

cenas. 

Figura 55 – Os 12 estágios da Jornada do Herói na narrativa 
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3.1 ANÁLISE DO CÓDIGO DE ÉTICA DA SOCIEDADE DE JORNALISTAS 

PROFISSIONAIS DO FILME SPOTLIGHT 

 

Para que o jornalista busque a verdade e ofereça uma apuração justa, o código de ética 

serve como um guia para um jornalismo de qualidade. Alguns deles são vistos no filme 

Spotlight - Segredos Revelados (2015).  

Assim que Baron assume o Jornal The Boston Globe, o cardeal da Arquidiocese local 

convida-o para uma reunião de boas-vindas. O sacerdote comenta sobre a importância do 

trabalho conjunto e propondo uma parceria entre a Igreja e o jornal, mas o editor explica que 

para um jornal funcionar bem, ele deve agir sozinho. Esta cena aborda justamente a questão 

de “recusar presentes, favores, honorários, viagens de graça e tratamento especial, e evitar o 

emprego secundário, envolvimento político, administração pública e serviços em 

organizações da comunidade se comprometem a integridade jornalística”.  

Segundo o Código de Ética da Sociedade de Jornalistas Profissionais, os jornalistas 

devem tratar fontes ou colegas com respeito e ser cuidadosos na identificação de suspeitas 

vítimas de crimes sexuais. Assim que Michael consegue uma entrevista com uma das vítimas, 

ela pergunta ao jornalista se irá usar seu nome na reportagem pelo motivo de ter uma criança 

e de não querer que ela saiba do escândalo. Nesse caso, o jornalista segue os critérios do 

código de éticas em respeitar uma fonte e vítima de casos de abusos sexuais. 

Além disso, a falta de ética profissional é também vista no filme. A primeira, na cena 

em que Robby ameaça MacLeish em publicar duas matérias: uma de ‘um clérigo degenerado’ 

e outra de um ‘advogado transformando um abuso sexual infantil em uma indústria de casa 

de campo’. Já a segunda, é quando Michael comenta para a equipe que as cartas são as provas 

dos padres no envolvimento com as crianças, o jornalista discorda e reclama após o seu 

colega dizer que ainda não é o momento certo da publicação da reportagem. Nesse caso, 

ambas as cenas mostram que o jornalista não seguiu o código de ética pelo motivo de não 

respeitar o próximo. 

Ainda, o longa revela erros cometidos por profissionais da comunicação. No Código 

de Ética é mostrado que é dever do jornalista admitir os erros e corrigi-los imediatamente. 

Após admitir os erros e corrigi-los, o jornalista explica que o Boston Globe havia recebido de 

Eric MacLeish uma lista com 20 nomes de padres de Boston que cometeram abusos. Na 

época, Robby explica que quando começou assumir a Spotlight, ele afirma ter abafado a 

matéria pelo motivo de não enxergar o valor da denúncia para uma investigação mais 

aprofundada. O mesmo erro ocorreu quando Phil Saviano, um dos sobreviventes, enviou ao 
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jornal denúncias que serviam como base para apuração. Mas, mesmo cometendo o erro de 

não publicar a matéria, ele é elogiado por Baron pelo o esforço e o trabalho.   

A partir disso, as normas da ética jornalística são concretizadas em códigos de ética 

que variam de acordo com cada país e funcionam como um guia para garantir aos 

profissionais da comunicação a conservação de seus direitos e dos seus deveres. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como objeto de estudo o filme estadunidense 

Spotlight: Segredos Revelados (2015), de Thomas McCarthy. Para isso, a análise desta 

pesquisa buscou relacionar os doze pontos da Jornada do Herói estabelecido por Joseph 

Campbell. Procuramos esclarecer, também, a construção da imagem dos jornalistas heróis na 

narrativa a partir da perspectiva da Jornada do Herói. 

Os objetivos específicos buscaram primeiro mapear os passos principais de construção 

narrativa no filme. Este objetivo foi alcançado mapeando desde o primeiro passo do filme, 

com a crise financeira do Jornal Boston Globe, o comando de um novo diretor, a reunião de 

pauta, os jornalistas aceitando investigar um novo caso e indo atrás das fontes, os 

desvendamentos de como os líderes da Igreja protegiam padres de acusações de abuso sexual 

contra menores, o poder da Igreja em relação às autoridades policiais e judiciais e publicação 

da matéria. 

Já o segundo, apontar quais personagens e momentos do filme se enquadram no 

modelo narrativo da Jornada do Herói. Ao longo da análise, identificamos nos jornalistas 

heróis os 12 estágios que compõem a jornada. Sobre os estágios, principalmente a iniciação, 

como “Testes, Aliados e Inimigos” são encontrados de forma clara e repetida na narrativa 

pelo motivo de existir vários contatos de fontes (aliadas e inimigas). Os demais estágios estão 

bem estruturados na narrativa. 

 A partir disso, a narrativa de Thomas McCarthy é leal à cronologia da Jornada do 

Herói estabelecido por Vogler (2009). E, ainda, os estágios ocorrem precisamente no 

momento em que deveriam acontecer. Os personagens são bem resolvidos no momento da 

investigação de saber o quanto a Igreja Católica tinha conhecimento sobre os abusos sexuais 

cometidos pelos padres e, a narrativa teve como característica mostrar a construção dos 

personagens jornalistas como heróis que possibilitou a descoberta no envolvimento dos 

padres com crianças. 

O terceiro e último objetivo foi destacar os valores éticos da equipe de repórteres do 

jornal The Boston Globe. Os valores éticos estão presentes em todo percurso na narrativa 

desde na busca pelas informações até o tratamento das fontes e colegas de profissão. 

Para isso, para que o jornalista busque a verdade e ofereça uma apuração justa, o 

código de ética serviu como um guia para um jornalismo de qualidade. Na narrativa, o 

compromisso com a verdade e a lealdade foram pontos recorrentes, visto que a equipe 
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Spotlight expõe o motivo de o jornalismo investigativo existir para melhorar a vida em 

sociedade por meio da informação. 

Ainda, acreditamos que a persistência e a apuração são relevantes para realizar uma 

investigação jornalística. Com isso, é possível passar por vários obstáculos ligados aos 

trabalhos reais da profissão, juntar informações para iniciar novos relatos e revelar para o 

público uma história encoberta. 

A importância desse trabalho para a área acadêmica foi esclarecer que a Jornada do 

Herói e cinema podem se relacionar com o Jornalismo. A Jornada do Herói é uma estrutura 

que está presente nas produções cinematográficas como roteiros de cinema e seriados para 

descrever a trajetória dos protagonistas e, ainda, o cinema e o jornalismo apresentaram filmes 

em que o jornalista é o protagonista principal da narrativa. 

  



64 
 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  
BEM, Rodrigo Marques de. O jornalismo em Springfield: uma análise sobre a ética do 

jornalista em Os Simpsons. 2014. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – 

Centro Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  

BERGER, Christa (Org.). Jornalismo no Cinema. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002. 

  

BORBA, Karen Da Costa. A (re) construção da realidade: o vale tudo midiático retratado 

no filme O ABUTRE. 2018.  Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – 

Universidade Franciscana, Santa Maria/RS.  

   

CAMPBELL, Joseph. O Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix, 1997. 

  

CAMPOS, Viviane de Freitas. O jornalismo no cinema: os métodos de investigação 

utilizados em Spotlight: segredos revelados. 2017. Trabalho Final de Graduação (Graduação 

em Jornalismo) – Centro Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  

FONSECA JÚNIOR, Wilson Corrêa. Análise do conteúdo. In: DUARTE, Jorge; BARROS, 

Antonio (orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

  

GALVAGNI, Suellen Krieger. A figura do repórter de TV no seriado How I Met Your 

Mother. 2016. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – Centro 

Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo : Atlas, 2008.  

 

GOMES, Vitor Luiz Menezes. O jornalista enquanto herói: uma proposta para análise das 

representações do jornalismo no cinema. Revista Estudos em Jornalismo e Mídia, Campos 

dos Goytacazes/RJ, v. 10, n. 1, 2013.  

 

JORDÃO, Leonardo Bedin. House of Cards: a representação do jornalista na assessoria de 

imprensa. 2017. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – Centro 

Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  

KARAM, Francisco José Castilhos. A Ética e o Interesse Público. São Paulo: Summus, 2004. 

 

KRAETZIG, Nathale Cadaval. A representação do jornalista na série Lois & Clark - as 

novas aventuras do Superman. 2012. Trabalho Final de Graduação (Graduação em 

Jornalismo) – Centro Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001.  

 

OLIVAR, Giulianno Lara. Indiana Jones e a jornada do herói: uma análise de os caçadores 

da arca perdida. 2011. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – Centro 

Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  



65 
 

 

OLIVEIRA, Leonardo Barbosa de. A representação social do jornalista no seriado House 

of Cards. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Universidade 

de Passo Fundo, Passo Fundo/RS.  

 

OLIVEIRA, Leonardo Barbosa de; ROCKENBACH, Fábio Luis. A Representação do 

Jornalista no Seriado Americano House Of Cards. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUL, 17., 2016. Curitiba/PR. Anais... Curitiba/PR: 

INTERCOM, 2016. p. 1-15.  

  

OLIVEIRA, Letícia Barea de. Como o cinema mostra o jornalismo investigativo: uma 

análise do filme Spotlight - segredos revelados. 2018. Monografia (Graduação em 

Comunicação Social – Hab. Jornalismo) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul/RS.  

  

PEREIRA, Bruna Guehm. A relação entre fonte, jornalista e ética na série House Of 

Cards. 2017. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Jornalismo) – Centro 

Universitário Franciscano, Santa Maria/RS.  

  

SENRA, Stella. O último jornalista: imagens de cinema. São Paulo: Estação Liberdade, 

1997. 

  

SILVA, Alkênia Kdyna Galdino. et al. Spotlight e o jornalismo na luta contra o mal. In: 

CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 19., 2017. 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2017. 

Fortaleza/CE. Anais... Fortaleza/CE: INTERCOM, 2017. p. 1-13.  

  

SOUZA, Raquel Pedroso. Expectativa e realidade do jornalismo: uma análise do filme 

Spotlight. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – 

Jornalismo) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí/RS.  

 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. 9ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores. 2. ed. Rio 

de Janeiro/RJ: Nova Fronteira, 2006. 446 p. 

 

  



66 
 

 

ANEXO I 

 

FICHA TÉCNICA  

 

TÍTULO ORIGINAL: Spotlight - Segredos Revelados 

GÊNERO: Drama, História, Bibliografia  

TEMPO DE DURAÇÃO: 128 minutos 

ANO: 2015 

PAÍS: Estados Unidos 

DIRETOR: Tom McCarthy 

ROTEIRISTA: Tom Mcarthy e Josh Singer 

ELENCO:  

Billy Crudup- Eric McLeish  

John Slaterry- BemBrandlee Jr  

Liev Schreiber- Martin Baron  

Mark Ruffalo- Michael Rezendes “Mike”  

Rachel McAdams- Sacha Pfeiffer  

Brian d’Arcy James- Matt Caroll  

Stanley Tucci- MitchelGarabedian 

  


