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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise fílmica que mostre como o Jornalismo Investigativo deve ser exercido. Para isso, 
elegeu-se como objeto empírico o filme Spotlight: segredos revelados, que é um longa-metragem baseado em fatos reais sobre um escândalo de 
abuso sexual de crianças praticado por padres. A pesquisa focou a análise de elementos do Jornalismo Investigativo contidos no longa-metragem. 
Adotando uma perspectiva de Jornalismo Investigativo que pensa o fenômeno de investigar como o processo de Apuração Jornalística e a Ética 
Jornalística. Essa pesquisa buscou reforçar a hipótese de como a equipe de jornalistas Spotlight conseguiu desvendar os casos de abuso e de como 
o Jornalismo Investigativo precisa, realmente, ser praticado pelos profissionais da área. Para alcançar o objetivo foram analisadas as técnicas 
utilizadas de investigação jornalísticas realizadas pela equipe especial do jornal “The Boston Globe”, que iniciou as investigações em meados de 
2001 até o início de 2002. Como problema, a pesquisa se propôs elucidar como a equipe de jornalistas conhecida como Spotlight conseguiu 
desvendar os casos de abuso sexual de crianças em Boston, nos Estados Unidos. Essa questão motivou a pesquisa a adotar estudos que 
propusessem uma resposta para a interrogação. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica de conteúdo para conceituar e esclarecer os 
elementos que compõem o jornalismo investigativo. Essa etapa foi cumprida com a consulta de livros do acervo da biblioteca da Faculdade 
Estácio de Macapá e também com a leitura de artigos na internet que abordassem o assunto. Desse modo foi possível detectar as peculiaridades 
que estruturam o jornalismo investigativo. Em seguida, o trabalho alcançou o objetivo geral com a análise fílmica do filme, pois, por meio dessa 
análise pode-se retratar como o Jornalismo Investigativo contribuiu para revelar o envolvimento de membros do alto clero da Igreja Católica para 
acobertar casos de abuso sexual de crianças em Boston, nos EUA. Sendo assim, pode-se comprovar que é possível sim descobrir grandes 
escândalos existentes ou ocorridos na sociedade, sem que o jornalista precise ignorar e rasgar o Código de Ética da profissão. Verificou-se 
também que um dos métodos utilizados para conseguir isso é seguir os passos fundamentais do Jornalismo Investigativo, apuração jornalística e 
ter um conhecimento melhor sobre as normas éticas que o jornalista deve respeitar no lugar, cidade, estado ou país em que trabalha.
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