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RESUMO

A temática do jornalismo é seara fértil para inspirar filmes de Hollywood, tanto pelo fato de as coberturas jornalísticas abordarem assuntos de 
grande relevância social e política quanto porque a própria figura desses profissionais evoca um conjunto de imagens associadas a um suposto 
heroísmo. O imaginário sobre uma profissão de tanta visibilidade e com um sentido de missão tão largamente evidenciado fornece elementos 
para filmes que engendram representações sobre a identidade jornalística, não deixando de contribuir, assim, com a própria construção dessa 
identidade. Tendo isso em conta, foram escolhidos para a pesquisa os filmes Todos os Homens do Presidente (EUA, 1976) e Spotlight – segredos 
revelados (EUA, 2015), ambos relacionados a práticas de jornalismo investigativo na imprensa americana: o primeiro sobre a cobertura 
jornalística do Washington Post, nos anos 1970, ao episódio Watergate, que culminou com a renúncia do então presidente Richard Nixon; o 
segundo sobre a cobertura, realizada entre 2001 e 2002 pela equipe especial Spotlight do jornal The Boston Globe acerca de denúncias de 
pedofilia envolvendo a Igreja católica em Massachusetts. Esses dois produtos comunicacionais foram analisados comparativamente, no intuito de 
se refletir sobre diferentes construções discursivas em torno da imagem de investigadores. Questionou-se, ainda, de que modo tais 
representações reverberaram nos processos de construção identitária dos jornalistas, sobretudo em relação a essa marcação em especial. A 
metodologia para a análise realizada na pesquisa se amparou nos pressupostos mais básicos de qualquer tradição da análise do discurso, ou seja, 
no olhar cuidadoso para os contextos, valorizando elementos extratextuais que contribuem para construir os sentidos mobilizados nas 
representações do cinema. Ao fazer isso, o objetivo foi elucidar como esses contextos também afetaram as representações dos jornalistas em 
cada época. Partindo da concordância com o analista de discurso Norman Fairclough, para quem o discurso é uma prática social, o presente 
trabalho pretendeu muito mais do que comparar dois filmes ou elencar diferenças e semelhanças entre duas obras. Na tentativa de articulação 
entre análise discursiva e a teoria social, o trabalho conseguiu identificar e compreender melhor alguns processos de construção da identidade do 
jornalista ao longo do tempo, sobretudo em relação às representações sobre jornalismo investigativo. Notou-se que o reforço de estereótipos e 
lugares-comuns pela linguagem cinematográfica ajudou a construir personagens fortes, marcantes e com traços bem definidos para sua ação no 
enredo do filme fílmica. Observou-se, também, que as duas narrativas foram encadeadas de modo a marcar a dedicação extrema, o esforço de 
superação de dificuldades, até o heroísmo, com a consequente catarse, indicando a vitória não só do jornalista, mas de toda a sociedade. Exibidas 
no cinema e até ganhadoras de prêmios no universo do cinema, essas obras fazem com que as representações estereotipadas circulem no espaço 
social, consolidando os clichês em torno da própria profissão de jornalista. Em conjunto com as já existentes situações de autorreferenciação por 
meio das quais o jornalista reforça a legitimidade de seu agir profissional, as imagens reiteradas pelos filmes hollywoodianos contribuem para a 
manutenção do status quo profissional, e dificilmente propõem questionamentos ou põe em dúvida o poder da profissão. Ainda que apresentem 
“pontos fracos” dos personagens jornalistas, como vícios em cigarro ou bebida, uso de palavrões, falta de paciência ou intransigência com a 
chefia, tudo isso não chega a atingir uma imagem do herói que, a despeito de qualquer obstáculo, consegue cumprir com êxito sua missão.
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