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RESUMO

O presente resumo analisa de que forma o jornalismo e o jornalista são retratados na primeira temporada de "The Newsroom", uma série norte-
americana escrita pelo dramaturgo Aaron Sorkin, exibida pelo canal de televisão a cabo HBO, entre 2012 e 2014. O seriado ficcional, que teve três 
temporadas, somando no total 25 episódios, é centrado na rotina de uma equipe de jornalistas responsáveis pela produção do telejornal News 
Night, noticiário que faz parte da programação da também fictícia rede de televisão Atlantis Cable News (ACN). A escolha do tema é por 
considerar a importância de analisar como conteúdos midiáticos, mesmo que ficcionais, constroem representações sobre pessoas, lugares, 
profissões, etc. No caso deste artigo, o objetivo é refletir sobre como uma série televisiva pode edificar representações possíveis do universo 
jornalístico e da figura do jornalista, de modo que estas imagens/modelos acabam por auxiliar no entendimento da práxis jornalística pelo 
realismo que o mundo cinematográfico e seriado a retrata. Para que fosse possível identificar aspectos das representações do jornalismo e do 
jornalista nesse ambiente ficcional, o trabalho estruturou-se em três eixos principais. No primeiro, traçamos uma revisão bibliográfica a fim de 
compreender o campo jornalístico a partir daquilo que livros e manuais da área tomam como realidade e prática profissional. No segundo, 
buscamos identificar conteúdos audiovisuais – de TV e de cinema - que têm a figura do jornalista como parte de histórias ficcionais. Tal ação se 
deu no intuito de discutir, de maneira ampla, as representações no campo midiático, bem como ilustrar que a figura do jornalista como 
protagonista de ações ficcionais está presente em vasta produção na mídia. E no terceiro e último eixo foi realizado a análise da primeira 
temporada da série "The Newsroom", objeto de pesquisa. Exibida em 2012, esta temporada contou com 10 episódios, com duração de 50 
minutos cada. Com base no referencial teórico inicialmente traçado e considerando o papel das representações midiáticas, foi possível concluir 
que há um tipo de “romantização” da ação efetiva do profissional que lida com a notícia. A série de ficção incorpora fatos reais (acontecimentos 
verídicos nos Estados Unidos, por exemplo) à narrativa, o que confere certo realismo às histórias contadas nos dez episódios. Assim, traça-se uma 
construção peculiar sobre os bastidores de um telejornal, bem como sobre os profissionais deste segmento. As relações interpessoais na redação 
ganham contorno muitas vezes determinantes na definição da pauta do dia no noticiário, assim como aspectos da Teoria Organizacional podem 
ser identificados a todo o momento. Percebe-se que a narrativa do jornalismo e do jornalista em "The Newsroom" segue o mesmo processo de 
outras obras ficcionais dos chamados "newspaper movies". Por fim, identificou-se que a série traz duas vertentes: (1) As representações que 
parecem de certa forma ir ao encontro de muitas perspectivas realmente ilustradas no campo jornalístico, inclusive abordadas nos livros, como a 
ideia de guardião da sociedade, de estar disponível 24 horas para trabalhar, etc., e (2) também representações que reforçam estereótipos que 
têm raízes no histórico da própria atividade.
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