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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a representação do jornalismo e da prática 

jornalística no cinema, usando como objeto de análise o filme O Grande Milagre, do diretor 

Ken Kwapis, lançado em 2012.  A partir dos estudos de Senra (1997) e Berger (2002), este 

trabalho evidencia a relação entre cinema e jornalismo. Utilizando metodologia proposta por 

França (2002), analisamos o filme com o objetivo de identificar como o profissional jornalista 

é representado nele. Identificamos características apontadas pelos autores que sustentam o 

referencial teórico e que são atribuídas ao jornalista no filme. Desde sua invenção, o cinema 

tem o poder de transmitir uma série de imagens e representações à grande massa, trata-se de 

um meio que produz e reproduz os tipos mais comuns e distintos da humanidade (ROSA, 

2006), criando-se, assim, representações sociais deste profissional.  Quantificamos as cenas da 

produção cinematográfica que fazem referência à prática jornalística ou a elementos ligados a 

ela. Chegamos a um total de 80 cenas, sendo elas: 21 representações de produtos jornalísticos, 

28 mostrando prática jornalística, 02 que podem ilustrar questões sobre ética, 03 sobre 

características e estereótipos do profissional, 08 que deixam em evidência o poder da mídia e 

18 sobre outras questões que são discorridas na análise.  Por fim, concluímos que um dos 

pontos que a obra deixa mais forte é a questão do poder da mídia. Além disso, identificamos 

representações que podem ser construídas pela audiência que do filme, que são discutidas em 

nossa análise. 

Palavras-chave: Jornalismo; Cinema; Representações Sociais; Análise Fílmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the representation of journalism and journalistic practice in 

film, using as an object of analysis the movie Big Miracle, director Ken Kwapis, released in 

2012. Based on studies Senra (1997) and Berger (2002 ), this study highlights the relationship 

between cinema and journalism. Using the methodology proposed by França (2002), we 

analyze the film with the aim of identifying how the professional journalist is represented in 

it. Identify characteristics pointed out by the authors that support the theoretical framework 

that are attributed to the journalist in the film. Since its invention, film has the power to 

convey a series of images and representations of large mass, it is a medium that produces and 

reproduces the most common and different types of humanity (ROSE, 2006), creating itself, 

so , social representations of this person. Quantified the scenes of filmmaking that reference 

to journalistic practice or elements connected to it. We reach a total of 80 scenes, which are: 

21 representations of journalistic products, showing 28 journalistic practice, 02 which may 

illustrate issues about ethics, about 03 features and professional stereotypes, leaving 08 

highlighted the power of the media and about 18 other issues which are elaborated upon in the 

analysis. Finally, we conclude that one of the points that the work gets stronger the issue of 

media power. Furthermore, we identify representations that can be constructed by the 

audience that the film, which are discussed in our analysis.  

Keywords: Journalism; Cinema; Social Representations; Filmic Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande meio produtor e reprodutor de imagens, o cinema leva à grande massa uma 

série de representações que podem ser tomadas como verdade pela audiência. Ao longo dos 

anos, a Sétima Arte exibe todo tipo de representação do real ou cria novos conceitos no 

imaginário coletivo. Em meio a tantas representações, seria inevitável a incorporação de 

profissionais como personagens dos filmes. Dentre estas reproduções, está a representação do 

profissional jornalista, que aparece como herói ou vilão nas produções. Portanto, para a área 

da comunicação, faz-se necessário um estudo de como o jornalista é representado nas 

produções cinematográficas.  

Stella Senra (1997) e Christa Berger (2002) são as principais estudiosas de 

representações do jornalista no cinema. Senra faz um apanhado sobre o contexto que 

acompanhou e modificou esta relação ao logo da história e elenca uma série de estereótipos 

mais comuns que o cinema representa do jornalista. De acordo com Berger (2002), os 

newspapers movies
1
 (filmes de jornalismo) geralmente desenvolvem suas tramas centradas 

dentro de salas de redações, exibem cenas do trabalho dos jornalistas e conflitos que ocorrem 

na empresa jornalística, configurando-se, assim como reprodutores dos bastidores do 

jornalismo. Em sua pesquisa, a autora identificou centenas de filmes que continham a prática 

jornalística em seu enredo.  

Segundo Rosa (2006), o interesse do cinema pelo jornalismo se deu porque a Sétima 

Arte sempre teve a preocupação de se manter atenta aos acontecimentos do mundo e ser um 

reflexo da realidade. Sendo assim, os filmes revelam o que existe por trás do jornalismo. Para 

a autora, o cinema atua como vigilante da mídia. 

                                                           
1
 Segundo Berger (2002), narrativas centradas nas redações de jornais consagram um gênero de filmes 

conhecido como newspapers movies – em uma tradução livre: filmes de jornalismo. 



8 
 

Neste estudo, fazemos um levantamento teórico para servir de suporte para as 

discussões da análise. O trabalho está dividido basicamente em três partes, subdivididas em 

tópicos: a primeira traz um pouco da história do jornalismo, suas teorias e um pouco sobre 

ética na profissão; na segunda parte apresentamos a relação entre cinema e jornalismo, com 

base no que apontam Senra (1997) e Berger (2002), além da apresentação dos conceitos de 

estereótipo e representação social; e na terceira parte, expomos a metodologia, o objeto e 

realizamos a análise fílmica em si. 

Tomamos como objeto de análise o filme O Grande Milagre, lançado em 2012, com a 

direção de Ken Kwapis. A escolha do objeto se deu pelo fato de o mesmo se configurar como 

um newspaper movie. A obra é baseada em fatos reais e a trama é centrada na cobertura 

midiática de um caso ocorrido em 1988, em Barrow, Alasca, EUA, quando três baleias 

ficaram presas no gelo. 
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2 JORNALISMO: HISTÓRIA E CONCEITO 

A história do jornalismo envolve muitas opiniões divergentes, bem como sua 

definição. Jorge Pedro Sousa (2013) aponta que não há uma única perspectiva acerca da 

origem do jornalismo. Mas sabe-se que esta se deu na Antiguidade Clássica e teve uma 

retomada na Idade Moderna com influência do Renascimento e desenvolvimento das ideias 

iluministas. Os primeiros traços do jornalismo surgiram nos relatos de poetas viajantes da 

Antiguidade.  

No entanto, antes de tudo, é importante dizer que ao se falar de jornalismo, deve-se 

falar em comunicação. O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar e 

compartilhar os fatos vividos. A arte de contar histórias evoluiu com o passar do tempo e se 

beneficiou com a invenção da escrita, do papiro e do papel. Antigamente, as cartas eram os 

principais suportes usados para a transmissão de notícias.  

Na Grécia Antiga, desenvolveu-se a historiografia – uma espécie de junção de 

jornalismo e história que relatava acontecimentos. E isto se deu como uma forma de 

antecipação dos primeiros traços jornalísticos, assim como Homero fazia quando adiantava 

aos leitores o resultado de uma ação, método parecido com a técnica da pirâmide invertida 

(SOUSA, p. 3). Na antiga Roma, Júlio César ordenou que fossem criadas a Acta Senatus e a 

Acta Diurna – as primeiras eram relatos e determinações de sessões do Senado Romano e as 

últimas transmitiam informações ao povo. Mais tarde, o conteúdo da Acta Diurna se 

diversificou e passou a tratar de outros assuntos como relatos da vida do Imperador, atos da 

família imperial, combates de gladiadores, crônicas, etc. 

No século XV, surgiu a tipografia. Ao contrário do que se pensa, a tipografia não foi a 

única maneira de se produzir jornal. “O jornal impresso somente surgiu por volta do ano de 

1600, um século e meio após o advento da máquina tipográfica, inventada na Europa em 
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meados do século XV” (COSTELLA, 2001, p. 15). Os jornais produzidos na época eram 

feitos de forma manuscrita, os quais eram chamados de “gazetas manuscritas”. Com o 

advento do telégrafo e das agências de notícias, a possibilidade de divulgação de informação 

tornou-se cada vez maior. Na época, os relatos transmitidos pelo telégrafo já apresentavam 

traços de técnicas jornalísticas. Durante a Guerra da Secessão Americana
2
, havia a 

necessidade de se transmitir notícias de batalhas e como poderiam ocorrer falhas durante a 

ligação, a informação mais importante era abordada no início. Assim, se a ligação falhasse, as 

informações mais importantes chegariam aos jornais, assemelhando-se também à técnica da 

pirâmide invertida, onde as informações principais aparecem no primeiro parágrafo da notícia 

– o lead – (SOUSA, 2013). Mas este estudo não está determinado a discorrer sobre questões 

históricas e sim o contexto do surgimento do jornalismo, as condições do desdobramento 

desta atividade desde os seus primórdios.  Porém, é importante se fazer um levantamento que 

sustente nosso referencial. 

Retomando a questão da definição do jornalismo, vale ressaltar que dificilmente se 

encontram aportes teóricos que se arriscam a indicar um conceito. O que é compreensível, 

tendo em vista a complexidade da atividade. Se é que esta pode ser chamada de atividade. 

Atividade? Profissão? Carreira? Serviço Público? Compartilhamos do pensamento de Cláudio 

Abramo (2006), que defende a ideia na qual o jornalismo é muito mais que uma profissão. 

Para ele, o jornalismo é uma ocupação. Abramo ainda cita o pensamento de Paulo Francis 

indicando o jornalismo como uma carreira. 

 Na obra Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul, Kunczik (1997) cita a definição de 

jornalismo indicada por Koszyk & Pruys como: “a profissão principal ou suplementar das 

pessoas que reúnem, detectam, avaliam e difundem as notícias, ou que comentam os fatos do 

momento” (KOSZYK; PRUYS, 1976, apud. KUNCZIK, 1997, p.16). No entanto, sabe-se que 

                                                           
2 Guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos entre 1861 e 1865.  
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o jornalismo é muito mais abrangente para se resumir a este breve conceito e como 

compartilhamos a ideia de Abramo, não convém citar o jornalismo apenas como profissão. 

Considerando a complexidade de tal definição, Nelson Traquina (2005) pondera que é um 

absurdo pensar que se pode descrever o que é jornalismo em uma frase ou até mesmo em um 

livro.  

 Outra perspectiva é tratar o jornalismo como forma de conhecimento. Adelmo Genro 

Filho e Nilson Lage são defensores da ideia. Em seu livro O Segredo da Pirâmide, Genro 

Filho (2013) indica que o jornalismo é uma forma de conhecimento e cita o esforço iniciado 

por Otto Groth cujo “seu grande objetivo era obter o reconhecimento da “ciência jornalística” 

como disciplina independente” (GENRO FILHO, 2013, p. 4). Para Adelmo, Cabe a Groth o 

mérito de ter estudado o jornalismo como objeto fora da linha de outros processos de 

comunicação social.  

Meditsch (1997) cita a concepção de Nilson Lage, a qual afirma que o jornalismo 

surge de uma forma de conhecimento, mas que sofre transformações e intervenções 

tecnológicas em sua organização. “Conforme Nilson Lage (1992), o Jornalismo descende da 

mais antiga e singela forma de conhecimento – só que, agora, projetada em escala industrial, 

organizada em sistema, utilizando fantástico aparato tecnológico” (LAGE, 1992 apud 

MEDITSCH, 1997). A organização do sistema do jornalismo será abordada mais adiante.  

Para alguns autores, como Adelmo Genro Filho, o jornalismo: 

é o filho mais legítimo desse casamento entre o novo tecido universal das 

relações sociais produzido pelo advento do capitalismo e os meios 

industriais de difundir informações, isto é, o produto mais típico desse 

consórcio histórico, não é reconhecido em sua relativa autonomia e 

indiscutível grandeza. De um lado, ele é visto apenas como instrumento 

particular da dominação burguesa, (...) De outro lado, estão as visões 

meramente descritivas ou mesmo apologéticas - tipicamente funcionalistas - 

em geral suavemente coloridas com as tintas do liberalismo: a atividade 

jornalística como "crítica responsável" baseada na simples divulgação 
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objetiva dos fatos, uma "função social" voltada para "o aperfeiçoamento das 

instituições democráticas" (GENRO FILHO, 1987, p. 16). 

 De fato, o advento do sistema capitalista e o uso dos meios industriais para a difusão 

de notícias foi uma maneira de dominação burguesa da informação. O capitalismo surgiu para 

favorecer uma classe e gerar formas de manter o domínio em relação às outras classes. Outro 

modo de domínio foi quando os governantes perceberam o poder que a imprensa possuía e 

passaram a controlar as publicações. “No início do século XIX, a imprensa dominante era a 

imprensa opinativa, ideológica (de ideias) ou de partidos” (SOUSA, 2013, p. 21).  

Já no final do século, Sousa (2013, p, 24) assinala que “emergiu nos Estados Unidos a 

chamada segunda geração da penny press, designada por Timóteo Álvarez como a segunda 

geração da imprensa popular. Conforme o nome indica, os jornais tornaram-se 

economicamente mais acessíveis à maioria da população americana”. Sendo assim, ao mesmo 

tempo em que deixaram de direcionar-se apenas à elite, passaram a apresentar um conteúdo 

mais voltado aos leitores. Foi a partir deste momento que os interesses econômicos dos 

jornais passaram a prevalecer em detrimento à informação. Portanto, o jornalismo praticado 

passou a ser mais noticioso e factual, ainda que às vezes fosse sensacionalista.   

Stella Senra (1997, p. 21) chama a atenção para a interferência do capitalismo não 

somente nas empresas, como nas atividades dos profissionais. “Para se adequarem ao modelo 

capitalista recém-inaugurado, [...] os jornais tiveram que deixar seu modelo gerencial, 

tornando-se operacionais”.  

 Tendo em vista que o capitalismo modificou a organização das empresas, é importante 

ressaltar que o jornalismo também sofreu grandes alterações a partir daí. Com a 

transformação, as estruturas das empresas jornalísticas sentiram as mudanças, além disso, as 

atividades dos profissionais passaram por mudanças. 
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 Senra (1997) indica que, com a reformulação, quanto maior a informatização e a 

racionalização, maior seria a racionalidade técnico-administrativa e, assim, menos espaço para 

o jornalista liberal, o profissional que antes era sujeito de sua produção. A partir do momento 

em que as empresas se tornaram informatizadas, sofreram alterações. O capitalismo provocou 

mudanças não só no funcionamento das empresas, mas também na atividade dos 

profissionais. A autora destaca a análise de Anthony Smith sobre a informatização dos jornais 

norte-americanos o qual identificou uma certa tendência para o desaparecimento da figura do 

autor na imprensa estadunidense. A mudança deu-se também nos textos jornalísticos, uma vez 

que a escrita passa a não ser apenas produção dependente do jornalista. Isto implicou na perda 

de autonomia do jornalista. Portanto, a imagem do autor desaparece. “Só existe o sistema do 

jornal, que garante certos elementos de individualidade ao repórter, de integridade pessoal ao 

interior de fluxos de atividade geradas por um sistema coletivo mas hierárquico” (SMITH, 

1981 apud SENRA, 1997, p. 25). 

 O “sistema” analisado por Anthony Smith passou por mudanças apenas após a 

‘segunda geração da imprensa popular’. Foi quando houve busca de especialização e 

profissionalização por parte dos jornalistas. Posteriormente, o jornalismo praticado foi mais 

informativo, factual e objetivo. Assim, os profissionais foram adquirindo autonomia e novas 

perspectivas no âmbito de sua profissão.  

[...] consolidou-se um espírito agregador que os distinguiu das outras 

profissões e facilitou a reivindicação de melhores condições de trabalho, 

quer sob o ponto de vista da liberdade de imprensa, quer sob o ponto de vista 

dos salários e regalias sociais. Em pouco tempo, os jornalistas, que 

anteriormente não se distinguiam dos tipógrafos, adquiriram maior estatuto 

social do que estes últimos e começara a beneficiar de salários 

significativamente superiores (SOUSA, 2013, p. 25).  

Além da transformação para uma linguagem mais acessível, Sousa (2013) também 

aponta que houve um jeito inovador na forma de “fazer jornalismo”: Joseph Pulitzer 

introduziu manchetes em seu jornal (The World), além de apresentar um domínio de 
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conteúdo, dando atenção a escândalos, crítica à corrupção e estimulando a divulgação de fatos 

de interesse humano, nascendo assim o sensacionalismo. A partir daí, alguns jornalistas 

passaram a articular histórias, notícias, fatos, etc. para atrair o interesse dos leitores. Nos 

Estados Unidos, a expressão usada para denominar este tipo de jornalismo foi “imprensa – ou 

jornalismo-amarela” (yellow journalism), surgindo daí a expressão “imprensa marrom”, que 

também é usada para se referir a este tipo de jornalismo (SOUSA, 2013). 

 No período histórico marcado pelo positivismo, os jornalistas tiveram influência desta 

linha de pensamento e eram induzidos a cultuar os fatos, a reproduzi-los com fidelidade à 

realidade. A imprensa foi se expandindo e com isso surgiram suas responsabilidades, bem 

como a ideia de que o jornalismo é o “Quarto Poder”, que deve agir para defender os 

interesses públicos, além de ter a função de vigilante dos outros poderes. Os jornalistas 

passaram a ser vistos como formadores de opinião pública, legitimando assim a nova força 

social da imprensa (TRAQUINA, 1993 apud SOUSA, 2013). Adelmo Genro filho também 

chama atenção para o jornalismo visto como função social. Ele sugere que a imprensa surgiu 

a partir do interesse humano por livros (com o Renascimento) e pela necessidade de 

informações, bem como para atender os interesses da classe burguesa. 

 Durante as grandes guerras mundiais, o jornalismo tornou-se descritivo. Entretanto, “a 

partir de meados dos anos sessenta do século XX, o jornalismo, particularmente o jornalismo 

de referência, evoluiu para um modelo de análise, que pressupõe a especialização de 

jornalistas” (BARNHURST e MUTZ, 1997; PINTO, 1997 apud SOUSA, 2013, p. 27). 

 A partir do século XX, surgiu um novo movimento: o segundo Novo Jornalismo, 

voltado à subjetividade na interpretação dos fatos. Outra importante mudança foi na retomada 

do jornalismo de investigação. Sousa (2013) ressalta que essa nova forma de jornalismo foi 

uma tentativa de se resgatar o jornalismo investigativo.  
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No Novo Jornalismo, o jornalista procura viver o ambiente e os problemas 

das personagens das histórias, pelo que não se pode limitar aos seus aspectos 

superficiais. Os novos jornalistas tornaram-se, frequentemente, jornalistas 

literários, assemelhando a sua produção à literatura (SOUSA, 2013, p. 30). 

 Quando o jornalista passou a se expor mais para realizar seu trabalho, instigou-se a 

busca por reconhecimento profissional. A partir dos estudos sobre a prática jornalística, 

percebemos controvérsias quanto à imagem do jornalista. De um lado, tem-se a figura de um 

profissional que busca a todo custo conseguir um furo, uma maneira de se destacar e obter 

reconhecimento. Em contrapartida, há a imagem de um profissional que não é bem 

remunerado e, ainda assim, busca cumprir seus deveres políticos e sociais, esforçando-se para 

levar informações aos cidadãos.  

Uma das tarefas do jornalista é fazer uma informação virar notícia – uma notícia que, 

venda, pois o jornalista está sujeito aos interesses da empresa na qual trabalha e as empresas 

pretendem obter lucros. Mediante o que foi exposto anteriormente neste estudo, entende-se 

que, ao surgir, o jornalismo atendeu aos interesses da burguesia e foi apropriado por ela para 

reproduzir e produzir o modelo capitalista. Portanto, o jornalista deve agir de acordo com a 

linha editorial. Mas, apesar, disso, o poder de selecionar a informação ainda está em suas 

mãos. 

Anteriormente, os jornalistas podiam filtrar e selecionar quais informações o público 

deveria saber. Com o advento da internet, a situação foi se modificando, uma vez que a 

informação passou a ser mais acessível e democrática. As novas tecnologias abriram margem 

para maior interação entre público e jornalista, como afirma Sousa (2013, p. 32): a Internet 

“'roubou' do jornalista parte do seu papel de gestor privilegiado dos fluxos de informação, isto 

é, do seu papel de gatekeeper, o que o obrigou a reconfigurar o sistema jornalístico”. 

Pena (2012) destaca que há certa dificuldade ao se analisar o controle de informações 

pelas empresas jornalísticas, tendo em vista a existência de conglomerados de mídia por trás 
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destas empresas, sendo raro encontrar uma que seja estritamente jornalística. O autor ressalta 

a problemática acerca dos controladores de informações, e levanta uma questão sobre a 

possibilidade de se evitar a homogeneização cultural e se promover uma diversificação do 

conteúdo informativo. 

Tomando como exemplo o surgimento da televisão, Pena analisou que, após a 

Segunda Guerra Mundial, o veículo tinha duas linhas de formação: a britânica e a americana. 

Uma sob o controle político e editorial do Estado, enquanto a outra se originou de 

investimentos privados e possuía uma lógica liberal. A TV britânica era financiada por 

impostos, já a americana, por publicidade. O que se avaliou foi que a programação da TV da 

Grã-Bretanha tinha como base documentários e programas sem apelo popular. Contrário a 

isso, nos Estados Unidos, a programação era voltada a programas que atingissem o maior 

número possível de telespectadores. Como a televisão era financiada pelos anunciantes, a 

audiência era fundamental. Para isso, investia-se em programas de auditório e seriados 

(PENA, 2012, p. 97-98). Pena também ressalta a dependência recíproca entre jornalismo e 

governo: 

A história da imprensa em todo mundo está ligada à história do poder. 

Mesmo nos países mais democráticos sempre houve estreita relação entre as 

empresas jornalísticas e os governos. Na maioria das vezes, uma 

dependência mútua. Por um lado, anúncios oficiais movimentam milhões de 

dólares para os conglomerados de mídia. Por outro lado, aos governantes 

também interessa um bom relacionamento com as empresas a fim de manter 

uma imagem positiva perante a opinião pública. Casamento perfeito. 

(PENA, 2012, p. 102-103). 

 

2. 1 TEORIAS DO JORNALISMO E ÉTICA 

A ideia de que o trabalho jornalístico depende da organização da empresa está ligada à 

Teoria Organizacional do jornalismo. De acordo com esta teoria, “toda organização dispõe de 

meios específicos para realizar seu trabalho e eles influenciam diretamente o resultado desse 
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trabalho, ou seja, o produto final” (PENA, 2012, p. 135). As empresas dependem do capital e 

buscam lucros, caso contrário, serão levadas à falência. Sendo assim, o trabalho jornalístico 

está condicionado aos meios de organização. 

 A Teoria Organizacional critica o modelo organizacional das empresas, a começar 

pelo espaço que é destinado à publicidade. “Os jornalistas só preenchem o que ficou vazio. E 

se vier um anúncio de última hora, qualquer matéria pode cair, ou seja, deixar de ser 

publicada” (PENA, 2012, p. 136). 

 Proposta pelo sociólogo norte-americano Warren Breed (1955), a Teoria 

Organizacional sugere que o jornalismo é um negócio e o jornalista passa por um processo de 

adaptação ao sistema da redação, sendo obrigado a seguir a política editorial e deixando seus 

valores de lado, caminhando assim para o conformismo dentro da empresa. Do mesmo modo, 

a ideologia dos profissionais também sofre influência, principalmente os jornalistas 

inexperientes que desconhecem a linha editorial, uma vez que esta só é adquirida com o 

passar do tempo dentro das redações. Além disso, de acordo com a teoria, os jornalistas mais 

experientes não revelam claramente como “descobriram” a política da empresa. 

 Traquina, baseando-se nos estudos de Breed avalia que os jornalistas acabam por 

socializar-se à política editorial por meio de um processo de sucessão entre recompensa e 

punição. “Assim, na teoria organizacional, a ênfase está num processo de socialização 

organizacional em que é sublinhada a importância duma cultura organizacional, e não uma 

cultura profissional” (TRAQUINA, 2005, p.153). 

 Warren Breed também identifica seis fatores que levam ao conformismo dentro das 

redações e são citados por Traquina (2005) como:  

 I) a autoridade institucional e sanções: para Breed, o que leva ao receio dos 

jornalistas é a punição e o fato do chefe poder decidir quem pode cobrir tais acontecimentos. 
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Assim, o jornalista teme ser obrigado a realizar atividades e cobrir casos que não julga ser 

interessante. “(O) mito diz que o brilhante repórter é retirado dos assassínios e colocado na 

necrologia à câmara de tortura chinesa da redação” (BREED, 1955 apud TRAQUINA, 2005, 

p. 153); 

 II) os sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores: o jornalista 

possui laços de afeto com os superiores, sendo assim, tem sentimento de obrigação para com a 

empresa. “Tais obrigações e sentimentos pessoais calorosos para com os superiores têm um 

papel estratégico no seu ‘aliciamento’ para o conformismo” (BREED apud TRAQUINA, 

2005, p.154); 

 III) as aspirações de mobilidade: o jornalista aspira alcançar prestígios e posições 

mais elevadas na empresa. Breed concluiu em sua pesquisa que a maioria dos jornalistas 

acreditava que quanto mais lutasse contra a política editorial, menos chance teria de subir na 

carreira; 

 IV) a ausência de grupos de lealdade em conflito: os jornalistas mantém um local de 

trabalho pacífico, sem interferência de organizações sindicais, portanto, sem confrontos;  

 V) o prazer da atividade: os jornalistas sentem prazer no exercício da atividade e a 

acham interessante, além das gratificações adquiridas quando se tem o poder da informação. 

“Os jornalistas estão próximos das grandes decisões sem terem de as tomar; tocam no poder 

sem serem responsáveis pela sua prática” (BREED, 1955 apud TRAQUINA, 2005, p. 155);  

 VI) as notícias como valor: como as notícias são o valor máximo do trabalho, o 

jornalista insiste em obter mais notícias e acredita que deve se esforçar para fazer isso antes 

do fechamento da edição,deixando de se preocupar com a política editorial. 
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 Traquina (2005) indica que os estudos de Breed confirmam que os fatores citados 

anteriormente levam ao conformismo dentro da empresa. Dos fatores identificados, cinco são 

constantes nas empresas. Apenas o fator II apresentou variável. “Segundo Breed, este fator 

parece ser a variável ativa determinante, não só do conformismo para com a política editorial 

da empresa, mas também da moral e do bom desempenho do profissional” (TRAQUINA, 

2005, p. 155). 

 Visto que o sistema de organização das empresas influencia no trabalho do 

profissional da imprensa e que tudo gira em torno do negócio, o jornalista precisa manter seus 

valores morais e éticos e não se submeter a ações que conflitem com sua moral e ética – 

assunto que será abordado a seguir. 

 Sob a visão da Teoria Organizacional, a notícia, ou seja, o produto do jornalismo, é 

visto como algo perecível, considerando que esta deve chegar o mais rápido possível ao 

público para ser “consumida”.  

Diante de toda imediaticidade que se é exigida no jornalismo, muitos jornalistas 

acabam por exagerar na busca por informações. Não raro a busca incessante por um “furo” 

acaba esbarrando na ética do profissional. Cláudio Abramo (2006) alerta que é preciso ter 

atitudes éticas dentro de uma redação, uma vez que a “ética” que se sobressai é a do dono da 

empresa. O autor também propõe que não existe uma ética específica dos jornalistas, isto é, a 

mesma ética que vale para os cidadãos vale para os jornalistas. 

No jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e como 

trabalhador é o mesmo que existe em qualquer profissão. É preciso ter 

opinião para poder fazer opções e olhar o mundo da maneira que 

escolhemos. Se nos eximimos disso, perdemos o senso crítico para julgar 

qualquer outra coisa. O jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A 

ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim 

para o jornalista (ABRAMO, 2006, p. 109). 
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 Antes de ser jornalista, o profissional é, antes de tudo, cidadão. Portanto, há uma série 

de valores e princípios em jogo durante o exercício da atividade jornalística. O jornalista não 

deve esquecer que tem uma função de vigilante e 'defensor da pátria', é um profissional que 

tem compromisso com a sociedade, ele tem o papel de defender o povo como qualquer 

cidadão patriota, além de defender posições, explicar sem qualquer tipo de preconceito 

individual ou ideológico como ocorreram os fatos noticiados, o que levou a ocorrência do fato 

e quais consequências ele pode ocasionar (ABRAMO, 2006). 

 Bucci (2000) sugere que dentro do jornalismo deve haver conflitos, pois este só existe 

porque a comunicação social é uma área de conflitos. Sobre o exercício da ética na prática 

jornalística, o autor questiona a relação da imprensa com o governo, visto que há uma 

dependência mútua entre as duas, como já foi avaliado neste estudo. Um dos deveres da 

imprensa é fiscalizar o poder, entretanto, como pode a imprensa cumprir tal tarefa se ela está 

convertida aos negócios transnacionais, oligopólios em conglomerados de mídia que se 

juntam aos governantes para transmitir influência e conseguir concessões de canais, além de 

mais facilidades para financiamentos públicos? (BUCCI, 2000). 

 Mas a ética jornalística não se restringe apenas a um conjunto de normas de 

comportamento para editores e repórteres, como aponta Bucci (2000, p. 12), a ética “encarna 

valores que só fazem sentido se forem seguidos tanto por empregados da mídia como por 

empregadores – e se tiverem como seus vigilantes os cidadãos do público”. 

 A ausência da ética na prática jornalística implica na qualidade de jornalismo 

oferecida ao público. É a audiência que perde quando uma rede de televisão se mostra 

favorável a um candidato a governante, ou quando um editor é tendencioso e interfere no 

conteúdo que é repassado ao público, bem como quando a imprensa age distorcendo fatos. 
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Epistemologicamente, a palavra ética vem do grego, éthos, e refere-se aos costumes de 

um indivíduo. Dentre os costumes de um ser humano, existem várias normas que regem em 

sua vida determinando o que é “certo” ou “errado”, de acordo com tais costumes. Atribuir ao 

jornalista a tarefa de julgar o que é “certo” ou “errado” talvez fosse um equívoco, 

considerando que os conceitos de certo e errado são relativos. No entanto, os jornalistas se 

veem diariamente presos em dilemas como informar a verdade à sociedade ou se deixar levar 

ao conformismo de não confrontar a política editorial da empresa. Com isso, o público acaba 

condicionado a receber apenas as informações que os meios de massa transmitem, sendo 

assim, grande parte da audiência considera importante apenas o que a mídia veicula. Uma 

teoria que pode explicar esta linha de pensamento é a Teoria do Agendamento, que será 

abordada a seguir. 

 Também chamada de agenda setting, a Teoria do Agendamento surgiu nos Estados 

Unidos, no início da década de 1970. Esta teoria defende a ideia de que a audiência tem uma 

tendência a considerar mais importante os assuntos que a imprensa veicula. Em outras 

palavras, a mídia pauta os assuntos que são tratados nos relacionamentos e escolhe sobre o 

que a audiência vai falar (PENA, 2012). 

 A agenda setting propõe que as pessoas incluem na sua agenda de conversações 

apenas o que os mass media pautam. Pena (2012) ressalta que, segundo a hipótese do 

agendamento, a imprensa não tem a intenção de persuadir; a dinâmica da teoria 

organizacional das empresas de comunicação, tendo sua própria cultura e critérios de 

noticiabilidade, resulta na influência da mídia nos diálogos dos cidadãos.  

 A Teoria do Agendamento sugere que a mídia escolhe as notícias como forma de 

influenciar nos assuntos presentes no cotidiano das pessoas, isto é, a mídia usa o seu poder 

para divulgar as informações que julga mais importantes à audiência. A princípio, isso nos 
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remete à ideia de que a mídia manipula o público, entretanto, o que ocorre é que é feita apenas 

uma seleção de informações que obedecem a critérios de noticiabilidade de acordo com a 

política de cada empresa de comunicação. 

 Cada empresa age de acordo com sua política editorial, logo, seus profissionais 

também deverão agir. Ao selecionar as notícias que serão divulgadas, o jornalista deve 

considerar os critérios de noticiabilidade, bem como o compromisso de levar a verdade ao 

público. Uma abordagem teórica que configura estes aspectos é a Teoria da Ação Pessoal ou 

do Gatekeeper. Ela sugere que a seleção de informações é influenciada pela ação pessoal do 

indivíduo, no caso, o jornalista.  

 De acordo com a Teoria do Gatekeeper, o jornalista age como um 'porteiro', que 

permite ou não a passagem de determinada informação. Como aponta Pena (2012, p. 133), na 

teoria do gatekeeper, “diante de um grande número de acontecimentos só viram notícia 

aqueles que passam por uma cancela ou portão (gate em inglês). E quem decide isso é uma 

espécie de porteiro ou selecionador (o gatekeeper), que é o próprio jornalista”.  

 O termo foi usado pela primeira vez em 1947, mas não estava relacionado ao 

jornalismo. Era usado pelo psicólogo Kurt Lewin para avaliar problemas que causavam 

alterações nos hábitos alimentares em determinado grupo social. David Manning White foi o 

primeiro a aplicar o termo ao jornalismo. Ele observou a atividade um jornalista de meia-

idade, que trabalhava em uma cidade de mil habitantes e tinha a função de gatekeeper. White 

analisou as razões que levavam o jornalista a rejeitar as notícias que ele descartava. A 

conclusão foi que o jornalista decidia subjetivamente e arbitrariamente as notícias que seriam 

repassadas, baseando-se no juízo de valor, experiências vividas, etc. (PENA, 2012). 
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2. 2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 As notícias recebem tratamento diferente, dependendo da empresa ou do jornalista. 

Isso varia de acordo com os critérios de noticiabilidade usados pela empresa, ou seja, os 

meios atribuem certos valores-notícias aos fatos para determinar o grau de relevância dele 

dentro do noticiário. Considerando isso, entende-se que as notícias são produzidas como 

mercadorias, isto é, são produzidas para serem vendidas e obedecem a critérios que definem 

seu valor. Além disso, elas visam atender a exigência do consumidor, que deseja obter 

informações que sejam úteis a ele (OLIVEIRA; SOARES, 2007). 

 Erbolato (1991, apud OLIVEIRA e SOARES, 2007) sugere que a escolha de notícias 

obedeça aos critérios de proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência (isto é, 

celebridade), aventura e conflitos, raridade, humor, progresso, interesse pessoal, expectativa 

ou suspense, utilidade, política editorial do jornal, oportunidade, dinheiro, descobertas e 

invenções, culto de heróis, originalidade, repercussões, entre outros. 

 Soares (2007) nos indica que Richard Ericson, Patrícia Baraneck e Janet Chan – uma 

equipe de investigadores canadenses – dedicaram-se a estudar os valores-notícia na segunda 

metade do século XX. Estes autores defendiam a ideia de que os critérios de noticiabilidade 

não são imperativos, mas subsídios que auxiliam os jornalistas no julgamento da importância 

de um fato. A equipe definiu critérios de noticiabilidade. Ao todo, enumeraram sete 

elementos, sendo eles: 

simplificação (o acontecimento deve ser claro e ligado à proximidade 

cultural); dramatização (reconhecimento de como um acontecimento pode 

ser visualizado como importante ou como indicação de um desenvolvimento 

dramático); personalização (se houver uma figura pública envolvida, o fato 

torna-se ainda mais noticiável); continuidade (o que tem valor-notícia não é 

o novo, mas aquilo que cabe num enquadramento familiar); consonância; 

inesperado (os acontecimentos inesperados com aspectos negativos parecem 

ter mais valor-notícia); infração (das leis, má gestão, mau comportamento) 

(SOARES, 2007, p. 18). 
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 Para que um fato vire notícia, ele precisa atender a um ou outro critério de 

noticiabilidade. Quanto mais valores-notícia ele tiver, mais noticiável é. E os jornalistas que 

selecionam as notícias devem seguir estes critérios. Muitas vezes acontece de um fato 

noticiado atingir tantas pessoas que ele acaba tomando grandes proporções a ponto de se 

tornar um espetáculo. Isto geralmente acontece com os fatos que despertam interesse humano.  

 

2. 3 TELEVISÃO E ESPETÁCULO 

A televisão, como meio de massa, é um dos veículos que podem corroborar a 

espetacularização de um fato que chame a atenção de um grande público. Como ressalta Guy 

Debord (1997, p. 9), “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas, mediada por imagens”. Como a televisão tem grande influência na massa, ela 

pode abordar determinados casos e torná-los um espetáculo, utilizando o poder da imagem, 

uma vez que chama a atenção da audiência. A espetacularização é um dos modos de atrair a 

atenção do público, atuando na produção e construção de sentidos nos fatos noticiados 

(FRAN, 2011).  

Certamente, um dos veículos que mais têm poder de influência sobre as conversas dos 

indivíduos é a televisão. De fato, o poder desse meio é inegável, considerando que ele está em 

quase todos os domicílios. Segundo Bucci (2003), 98% da população que possui entre 10 e 65 

anos assistem à televisão no mínimo uma vez por semana e, sozinha, a TV consegue atrair 

duas vezes mais público do que todos os meios impressos. 

A notícia televisiva contribui não somente para a construção da realidade social, mas 

também para sua preparação e apresentação dentro das regras e normas da esfera jornalística 

(GOMIS, 1991, apud CORREIA; PEREIRA JÚNIOR, 2008). A imagem que a mídia cria do 

real resulta de uma atividade profissional que é mediada e vinculada por uma organização que 
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se dedica basicamente a interpretar a realidade social e fazer a mediação entre os participantes 

do ‘espetáculo mundano’ e o público (CORREIA; PEREIRA JÚNIOR, 2008). 

Na construção de notícias, os jornalistas mobilizam enquadramentos conhecidos e 

realizam alguns ajustes que fazem o velho e o banal parecerem novos (HALL, 2005 apud 

TRAQUINA, 2005). Segundo Traquina (2005), no processo de seleção de notícias, a 

relevância da distribuição da rede noticiosa é uma questão central. A distribuição da rede é 

articulada com as questões de noticialibilidade. As fontes são quem são porque estão ligadas 

diretamente a setores decisivos, seja ele político, econômico, social ou cultural.   

Na cultura jornalística, a relação com as fontes é valorizada, tendo em vista que o 

jornalista precisa das fontes no processo de produção de notícias. “Para os jornalistas, 

qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação. Uma fonte é uma pessoa que o jornalista 

observa ou entrevista e que fornece informações” (TRAQUINA, 2005, p. 190). 

O jornalista precisa manter uma boa relação com a fonte e deve se certificar de que 

estas são confiáveis, pois caso a fonte forneça informações que não correspondam à verdade e 

tal informação for divulgada ao público, a credibilidade do jornalista estará ameaçada. 

Entretanto, existem fontes que sabem do poder e do prestígio que tem a mídia e, muitas vezes, 

buscar manter uma relação com o jornalista apenas para que possam se promover através da 

imprensa, isto é, interessadas em publicidade. Há ainda aquelas fontes oficiais – geralmente 

ligados à política – que usam um fato que é divulgado na mídia para passar uma boa imagem 

ao público. Isso implica nos padrões éticos do jornalista. 

 Os jornalistas são membros da comunidade jornalística. Isto é, um conjunto de 

profissionais que possui uma própria cultura. Dentro da cultura da profissão, existe uma 

interação e compartilhamento de experiências, saberes, truques, anedotas. Há ainda uma 



26 
 

interação criada entre os membros da tribo que criam uma linguagem específica, trocas e 

favores, bem como a concorrência desenfreada (TRAQUINA, 2005, p. 201). 

À sua maneira própria de viver, o tempo ilustra um dos elementos mais 

distintivos da comunidade jornalística. Outra expressão crucial da cultura 

jornalística é sua maneira própria de ver o mundo. […] A existência de um 

modo de ver, modo de agir, e modo de falar estabelece um elo de ligação 

bastante forte entre os membros da diáspora jornalística (TRAQUINA, 2005, 

p. 202). 

 Considerando o que foi avaliado, faz-se importante ressaltar que uma tribo como a 

comunidade jornalística é cercada de estereótipos que são reproduzidos pelos próprios 

jornalistas e pela própria mídia. Os meios mais completos, como o cinema, têm a capacidade 

e o poder de reproduzir e produzir imagens à massa, assim, a representação que ele faz de 

determinada personalidade acaba sendo tomada como verdade parcial ou total pela audiência. 

O jornalista é um dos profissionais mais representados no cinema e, na maioria das vezes, 

como destaca Senra (1997, p. 45), “como qualquer outro, o filme de jornalista não constitui 

por sua vez um mero reflexo da realidade cotidiana dos jornais”.  
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3  JORNALISMO E CINEMA 

 
O sucesso do jornalista no cinema pode ser explicado de vários pontos de 

vista, mas a razão desta preferência por temas ligados à imprensa tem seu 

fundamento inicial – para ficarmos apenas nas relações entre os dois meios 

– de um lado no contexto fortemente afetivo que une o leitor ao jornal, e de 

outro nas afinidades internas que aproximam o registro e a narração 

cinematográficos e jornalísticos (SENRA, 1997, p. 38). 

 Este estudo tem como objetivo analisar a representação da prática jornalística no filme 

O Grande Milagre.  Para isso, faz-se necessário um aprofundamento acerca da relação 

jornalismo-cinema, bem como uma explanação do conceito de representação social e uma 

discussão de estereótipos, além de uma breve avaliação da representação da prática 

jornalística no cinema em geral. 

 Desde que foi inventado, o cinema – a sétima arte – tem o poder de divulgar à grande 

massa uma série de imagens. O cinema pode ser o meio mais propagador de modismos, 

costumes, estereótipos, conceitos e preconceitos, por ser uma máquina incansável de produzir 

e reproduzir os tipos mais comuns e distintos da humanidade (ROSA, 2006). 

 Conforme consta no Dicionário Aurélio Online, cinema é a “arte de compor e realizar 

filmes para serem projetados”. Criado no final do século XIX, como tantas outras invenções, 

o cinema apareceu como mais uma curiosidade da época. No século XX, ele inaugurou uma 

era de predominância das imagens (COSTA, 2006). 

As primeiras exibições de filmes com uso de um mecanismo intermitente 

aconteceram entre 1893, quando Thomas A. Edison registrou nos EUA a 

patente de seu quinetoscópio, e 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos 

Louis e Auguste Lumière realizaram em Paris a famosa demonstração, 

pública e paga, de seu cinematógrafo (COSTA, 2006, p. 18). 

Segundo Travancas (2001), o cinema e o século XX nasceram quase juntos; com seu 

grande poder de propagação aos mais distintos grupos sociais, o cinema ajudou na construção 

de mitos e divulgação de novos saberes, além de popularizar atividades e profissionais, neste 

caso, a imprensa e o jornalista.  
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 Desde o início do século passado, o jornalista frequenta as telas de cinema, como 

destaca Senra (1997, p. 37), “a afinidade entre cinema e jornalismo é histórica, e se esta 

aproximação tem sido examinada mais frequentemente em relação ao filme, o jornal por sua 

vez contribuiu desde cedo para a difusão e preferência das imagens cinematográficas”.  

Há duas obras tomadas como principais referências para a presente pesquisa, no que 

diz respeito ao estudo do jornalismo no cinema: Jornalismo no cinema, organizado por 

Christa Berger e O último jornalista: imagens de cinema, de Stella Senra.  

O livro Jornalismo no Cinema originou-se de uma pesquisa denominada O Ofício do 

Jornalista: da sala de redação à tela de cinema, realizada entre 1998 e 2000, pelo Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Nela, foi feito um levantamento de filmes que continham na sinopse algumas palavras-

chave referentes à atividade jornalística e estavam disponibilizados no Brasil. Assim, Berger e 

os outros pesquisadores fizeram um recorte geográfico e chegaram a um número de 668 

filmes com títulos traduzidos. A esse número foram acrescentados mais 117 filmes que não 

foram distribuídos para o Brasil. A partir dos estudos, é possível perceber a predominância 

dos EUA no que tange à produção de filmes que retratam a atividade jornalística.  

Dos 785 filmes registrados por Berger, 586 são produções norte-americanas, inclusive, 

o primeiro filme a tratar do tema foi estadunidense: The Power Of The Press, do diretor Van 

Dyke Brook, em 1909. Como aponta a autora, “ninguém soube traduzir tão bem o imaginário 

coletivo que associa a profissão à investigação, à aventura, à independência, ao arrojo, e, 

igualmente, ao cinismo, à falta de escrúpulos, à arrogância, como o cinema americano” 

(BERGER, 2002, p. 17).  
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Sendo o cinema um meio de produzir e reproduzir imagens a uma grande quantidade 

de pessoas, logo, torna-se um construtor de figuras que são divulgados à sociedade, criando 

assim as representações sociais e os estereótipos. 

A primeira vez que o jornalista se tornou personagem por ser jornalista, isto é, a 

construção dramática de sua profissão coincidiu com a afirmação de sua vocação foi com a 

adaptação da peça The Front Page, por Lewis Milestone, em 1931 (SENRA, 1997). A obra 

tinha como tema a rivalidade entre repórteres que procuravam um fugitivo, além do conflito 

entre o chefe de redação e um jornalista. Na trama, os jornalistas trabalhavam por trocas de 

favores e estavam dispostos a distorcer fatos para vencer a concorrência (BERGER, 2002). 

 Senra (1997, p. 44) explica que houve uma mudança quando o cinema passou a 

retratar o jornalista de televisão.  

Esta proximidade entre leitor e jornalista é tão marcante na história do filme 

de jornalista que Glenn Garelick nota uma transformação da personagem, 

seu “esfriamento”, quando o cinema passa, a partir dos anos 70, a abordar o 

jornalista de televisão. Para a autora, esta mudança se deve justamente ao 

novo feitio, mais distante do público, desse jornalista mais instruído que a 

maioria dos telespectadores, melhor pago, mais urbano e educado 

(GARELICK, 1993 apud SENRA, 1997). 

 Segundo Travancas (2001), é possível afirmar que o cinema contribuiu para construir 

uma ou mais imagens do jornalista; tais representações podem ter influenciado a escolha 

profissional de algumas pessoas.  

 Ao longo desses anos que o cinema vem exibindo a figura do jornalista, a personagem 

tem sido apresentada nas formas de herói e vilão.  Ao vilão, cabe a imagem de um 

profissional sem caráter, que deseja alcançar seus objetivos a qualquer custo, não mede 

esforços para conseguir um “furo” de reportagem, coloca a carreira na frente de tudo e de 

todos. Por sua vez, o herói defende a verdade, a democracia, o bem comum e se identifica 

com os valores do mundo (TRAVANCAS, 2001). 
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 Travancas (2001) também aponta que o jornalista apareceu como herói urbano a partir 

do século XX. Senra (1997) pondera que, foi nos anos 80 em que houve a mudança da 

imagem do jornalista da figura de herói para um profissional frio, distante do público. 

 Se Berger (2002) assinala que seria possível construir a história do jornalismo através 

do cinema, Senra (1997) destaca que a sétima arte acompanhou as mudanças que o mundo do 

jornalismo sofreu. “O surgimento, nos anos 80, de vários filmes americanos dedicados 

jornalista de televisão é mais um sinal de que o cinema está anotando as transformações pelas 

quais passa o seu herói” (SENRA, 1997). A autora de O último jornalista, ainda indica que, 

tal mudança também teve base em um clima de competição que se instalou entre a televisão e 

o cinema; com isso, houve essa alteração de representação do jornalista, notou-se a diferença 

destas últimas produções em relação às primeiras dedicadas ao jornalista. 

3.1 ESTEREÓTIPOS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 Stella Senra busca identificar os estereótipos que se tinham dos jornalistas. Conforme 

Rosa (2006), o jornalista americano Walter Lippman foi um dos primeiros conceituadores de 

estereótipos. Para ele, o termo estereótipo é definido como: 

uma imagem simplificada do mundo, formada a partir de generalizações nem 

sempre corretas, sobre grupos ou categorias de pessoas, com o objetivo de 

satisfazer a necessidade de se ver o mundo de modo mais compreensível do 

que ele realmente o é (LIPPMAN, 1922, apud ROSA, 2006, p. 22). 

Essa imagem pode ser construída de forma positiva ou negativa, embora o sentido 

negativo se destaque mais que o positivo. Como aponta Lima (1997, p. 71), os estereótipos 

“podem ter conotação positiva. Mas estes, porque são menos frequentes e dão origem a uma 

menor controvérsia social, têm sido muito menos investigados”. Visto isso, vale ressaltar que 

o primeiro estereótipo do jornalista identificado por Stella Senra foi negativo. A autora cita a 

descrição do crítico Michael Schudson, que indica como estereótipo inicial a característica do 

mercenarismo, isto é, o jornalista é visto como um mercenário, que só trabalha por dinheiro e 
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não tem instrução alguma. Essa caracterização está ligada ao modo como o jornalista era 

remunerado no início da atividade jornalística e sabe-se que, naquele período, o profissional 

não era bem recompensado (SENRA, 1997). Porém, Senra alerta que essas condições de 

remuneração ao jornalista também atribuíram um novo estereótipo bem explorado pelo 

cinema: a imagem de um profissional romântico e idealista que, apesar de não ser bem 

compensado, dedica-se ao trabalho em benefício da coletividade. 

Outra associação feita ao jornalista era de um profissional ignorante. A atribuição 

pode ser explicada pela baixa extração social dos primeiros profissionais, além da ausência de 

qualquer formação prévia para o exercício da profissão. O alcoolismo também foi atribuído ao 

jornalista, evidentemente, fruto do contexto boêmio no qual viviam os profissionais de 

imprensa. O cigarro é outro elemento ligado à figura do jornalista. Além disso, o mundo desse 

profissional sempre foi considerado de eminência masculina, pois a jornada noturna de 

trabalho e os riscos que poderiam ser enfrentados não estavam adequados à presença 

feminina. Uma das atribuições feitas ao jornalista de forma mais insistente talvez seja a do 

cinismo. Essa característica pode ser entendia como uma forma de proteção aos rigores da 

realidade (SENRA, 1997). 

o cinismo dos jornalistas revela um desprezo pelas “ilusões populares”, por 

aqueles que “não sabem o que se passa” por trás das aparências, e 

demonstra, no fundo, não o seu escárnio em relação à realidade, mas sua 

obstinação e apego em relação à concretude dos fatos (SCHUDSON, 1978, 

apud SENRA, 1997, p. 49). 

 De certa forma, o jornalista também contribuiu para a construção de sua imagem, isto 

é, os próprios profissionais da imprensa criam uma espécie de romantização da profissão. Para 

Senra (1997, p. 50), eles são “autores de uma imensa fabulação que visava não apenas seus 

feitos, mas as suas próprias pessoas; Senra também cita a observação de Schudson, que se 

refere ao profissionais do final do século XX. De acordo com ele, o jornalista era “tão ansioso 

para mitificar o seu trabalho quanto o público para ler as suas aventuras” (SCHUDSON, 
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1978, apud SENRA, 1997, p. 50). Tudo isso contribuía para a disseminação da imagem de um 

profissional romântico, além disso, as pessoas acreditavam que os repórteres eram cheios de 

poder e glamour. 

 Outra observação feita por Senra, em O último jornalista, é que os jornalistas do 

cinema são desprovidos de uma história pessoal, ou seja, na maioria dos filmes, não se vê a 

família ou a casa da personagem, nem se sabe quais são seus gostos pessoais.  

 A partir dos trabalhos de Stella Senra e Christa Berger, sabemos que há centenas de 

filmes que contém o jornalista como personagem. Para ilustrar alguns estereótipos dos 

jornalistas produzidos e reproduzidos pelo cinema, tomaremos como exemplo alguns filmes 

que tratam da temática.  

 Conforme aponta Travancas (2001), o filme Todos os Homens do Presidente, dirigido 

por Alan J. Pakula, em 1976, é um dos exemplos que exibem o jornalista como o profissional 

que atua na transformação da realidade. Vale ressaltar que o filme é baseado no caso 

Watergate, que estava sendo investigado pelo Washington Post, onde dois repórteres (Carl 

Bernstein e Bob Woodward, interpretados por Dustin Hoffman e Robert Redford, 

respectivamente) se desdobraram na apuração do caso. Após a reportagem denunciar os 

crimes de uma rede de espionagem e lavagem de dinheiro, o então presidente dos EUA, 

Richard Nixon acaba renunciando ao cargo. Nesse caso, o jornalista foi a figura capaz de 

mudar a realidade. A autora alerta que a questão não é afirmar se os dois repórteres são ou não 

heróis, mas sim, chamar a atenção para as representações do jornalista no cinema, que oscilam 

entre herói e bandido. De um lado o jornalista é visto como o responsável por todo o bem, de 

outro por todo o mal. É um profissional que fascina e atrai, mas também é desprezado e 

repudiado por ser ameaçador, como apontam algumas produções cinematográficas 

(TRAVANCAS, 2001). 
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 Podemos visualizar alguns estereótipos citados por Stella Senra no filme No silêncio 

da cidade, do diretor Fritz Lang, de 1956. A história está centrada na disputa pelo poder 

dentro de um jornal, cujo proprietário acaba de falecer; o herdeiro do jornal lança um desafio 

a quatro jornalistas que tinha como prêmio a obtenção do cargo de redator-chefe. O filme 

destaca acontecimentos noturnos e a vida da cidade durante a noite. Portanto, estão presentes 

aspectos como bebidas e cigarros. Neste filme, bem como em A montanha dos sete abutres, 

de Billy Wilder, 1951, a bebida aparece de forma crítica. No filme de Lang, a personagem do 

jornalista fica embrigado e é seduzido, classificando-o como fraco e sem autocontrole. Wilder 

cria em A montanha dos sete abutres um jornalista ambicioso, sem caráter e disposto a fazer 

de tudo para conseguir um furo. A história se passa em uma pequena cidade. O repórter 

Charles Tatum (Kirk Douglas) havia perdido seu lugar na imprensa e procurava reconquistá-

lo. Recém contratado por um jornal local, ele descobre que um homem estava soterrado, 

então, resolve transformar o fato em um “circo”, atraindo a ele grandes proporções midiáticas. 

Tatum comanda as operações de resgate, mas acaba dando errado e o soterrado morre 

(TRAVANCAS, 2001). 

 Como outro exemplo, podemos citar a afirmação de Senra (1997) a qual relata que as 

imagens consagradas do jornalista grosseiro, cínico e ignorante podem ser visualizadas nas 

personagens que representam o profissional em The Front Page, no entanto, por outro lado, a 

personagem tem o discurso de que ama o seu trabalho e encontra nele um grande prazer.  

Não só o cinema criticava o jornalismo, a situação inversa também acontecia. Quando 

saiu, em 1974, a terceira versão de The Front Page, de Billy Wilder, a crítica do New York 

Times escreveu: 

Não espanta muito que a maior parte dos frequentadores das salas de cinema 

não gostem nem confiem na gente dos jornais. Desde a primeira versão de 

The Front Page até esta, mais de 30 filmes convenceram-nos de que os 

repórteres inventam as notícias, ignorando o que na realidade se passou e 
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que as redações são creches gigantescas, povoadas por seres infantilizados 

(BÉNARD DA COSTA, 1993, apud BERGER, 2002, p. 22). 

A partir dos estereótipos dos jornalistas apresentados no cinema, é de se esperar que as 

pessoas absorvam como verdade o que os filmes abordam, formando-se, assim, 

representações sociais. Desse modo, a reprodução das representações acaba influenciando na 

construção da imagem do profissional.  

De acordo com Oliveira e Werba (1998, p. 105), as representações sociais, ou RS, 

constituem-se em “‘teorias’ sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e 

partilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real”.  

Moscovici (1981) aponta que o conceito de representação originou-se na Sociologia e 

Antropologia, sendo Émile Durkheim um dos grandes contribuidores na construção do tema. 

O autor propõe que 

por Representações Sociais entendemos um conjunto de conceitos, 

proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de 

comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos 

mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais; podem também ser 

vistas como a versão contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1981, 

p. 181). 

 Como representação social de uma profissão, podemos compreender que se trata de 

“um conjunto de ideias que o conjunto dos indivíduos que constituem um grupo profissional 

têm ou partilham sobre determinada profissão” (BORGES, 2007, p. 81). Assim, podemos 

afirmar que a imagem reproduzida pelo cinema passa a ser a representação social da profissão 

de jornalista para o grupo de indivíduos que vê o filme. Segundo Bessa (2009, p. 23), “as 

representações sociais das profissões podem estar intimamente ligadas aos ofícios ou 

profissões que os sujeitos praticam e reflectem (sic) as imagens de que são detentores”. Isto 

significa que, teoricamente, a maneira como os profissionais da imprensa desenvolvem suas 

atividades seria a representação social da profissão, mas se o cinema reproduzir apenas o 

jornalista como vilão ou herói, não será uma representação legítima. Serão apenas um 
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conjunto de estereótipos que ficaram no senso comum, fazendo com que as pessoas acreditem 

que o jornalista é completamente “bom” ou totalmente “ruim. Deste modo, como indica Rosa 

(2006, p. 25), sabe-se que os estereótipos “influenciam os processos atencionais, 

especialmente porque eles afetam a atenção seletiva de quem está percebendo e a dirige para 

aspectos particulares da informação e ignora outros elementos considerados irrelevantes à 

situação”.  

Muitas foram as representações do jornalista construídas pelo cinema. Para Berger 

(2002), alguns motivos que levaram ao interesse do cinema pelo jornalismo foram: o glamour 

da mídia e o incentivo que os próprios jornalistas deram à afirmação de tal imagem.  

Senra (1997) salienta que o interesse do cinema pelo jornalismo se deu por conta do 

clima de competição que existia entre jornalismo e cinema. Dávila (2003, p. 15) destaca um 

outro fator que poderia ter levado por tantas vezes o jornalista às telas de cinema: “já que o 

leitor acredita no jornal, o mesmo pode acontecer se este personagem for levado para as 

telas”. Desde o início, o cinema esteve associado ao jornal, divulgando atualidades. “E, como 

reflexo da realidade social, apropriou-se do jornalismo e sua importância para a sociedade 

como tema de muitos filmes de ficção” (DÁVILA, 2003, apud ROSA, 2006, p. 17). 

Rosa (2006) aponta que o cinema, desde o seu início, tem a preocupação de se manter 

atenta aos acontecimentos do mundo e ser uma espécie de espelho da realidade, preocupação 

esta que se parece, de certo modo, com o jornalismo, conforme a Teoria do Espelho, segundo 

a qual as notícias são um reflexo da realidade (PENA, 2012). 

O cinema revelou, à sua maneira, o cotidiano dos jornalistas, a apuração de notícias, o 

contato com as fontes e, particularmente, o seu aspecto preferido: a relação do profissional 

com a ética. Percebe-se que filmes de jornalistas usam a ética como eixo para desenrolar a 

trama. Em outras palavras, o cinema assumiu a função de vigia da mídia (ROSA, 2006). 
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A partir de agora este estudo tomará como foco a análise do filme O Grande Milagre, 

tendo como base o que foi discutido nos referenciais teóricos dos primeiros capítulos. Para 

isso, buscaremos identificar questões apontadas pelos autores citados no estudo, isto é, o 

objetivo é analisar dentro do filme estereótipos e avaliar como a figura do jornalista e a 

atividade jornalística são reproduzidas no filme. 
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4 METODOLOGIA E OBJETO 

 Para este estudo utilizaremos como metodologia a Análise Fílmica proposta por 

França (2002). O autor constrói, em sua dissertação, um novo modelo de análise de filmes, 

constituído por seis etapas ou fases.  

Na primeira, o analista somente aprecia o filme sem preocupação alguma, como se 

fosse um telespectador comum e não precisasse fazer uma análise da obra. A segunda fase 

acontece ao mesmo tempo da primeira. Aqui, o analista assiste ao filme e se entrega a ele, 

deixa-se levar pela emoção da trama, assim, permitindo que o filme o toque, isto é, ele é 

entregue à experiência pessoal que a produção lhe proporciona. Logo, o indivíduo deverá 

pensar sobre tema abordado, sobre cinema em geral, sobre a vida e o mundo. Terminada a 

reflexão, deve-se fazer anotações sobre o que se recordar referente a esses assuntos 

(FRANÇA, 2002). 

Na terceira etapa, o analista deve assistir ao filme novamente e dedicar-se a observar 

os elementos fílmicos, ou seja, fotografia, montagem, som, direção, interpretação de atores, 

cenografia, etc. Entretanto, na nossa análise, não dirigiremos nossa atenção a esta etapa, pois 

o nosso foco não é avaliar o filme por meio de seus elementos técnicos. 

Na quarta etapa, o autor sugere que o analista elabore hipóteses sobre o filme, sobre o 

projeto e acerca da relação estabelecida dele com o mundo. Estas observações nortearão a 

construção de um sistema para a produção. Por meio das reflexões sobre o plano de 

significação do filme, o analista pode tomar como referência os três níveis de significação que 

Mitry (1978, apud França, 2002) reconhece na imagem cinematográfica: o nível da percepção, 

no qual a imagem seria um análogo visual da realidade; o nível narrativo e das sequências das 

imagens; o nível de significado abstrato, simbólico, poético. Nesta fase do trabalho, o analista 
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deverá também estar atento às analogias e correspondências com o mundo [...] que o artista 

coloca na obra e que o espectador acessa quando a ela se submete (FRANÇA, 2002, p. 129).  

O autor também destaca que o analista pode adotar a ideia de Ayfre, na qual o cinema 

poderia ser analisado sob três posições: da visão de mundo do autor; da posição da plateia, 

isto é, avaliar a repercussão do filme e as possíveis mudanças que podem acontecer a partir 

dele; da realidade, ao observar o plano de verdade e do conhecimento nas imagens da 

produção cinematográfica. 

No caso deste trabalho, consideramos que o resultado da análise contempla as três 

maneiras apontadas por Ayfre, visto que é desenvolvido por um estudante de Comunicação 

Social-Jornalismo – sob a orientação de uma professora do curso –, isto é, a análise conterá a 

percepção do pesquisador (autor), por meio de sua visão de mundo e discussões teóricas feitas 

na academia e, ao mesmo tempo buscará avaliar como a representação da profissão do 

jornalista está sendo transmitida à plateia e como isto pode influenciar no pensamento da 

audiência. Também avaliaremos em que medida as imagens cinematográficas correspondem 

ao real. 

França propõe que, na quinta etapa do estudo, o analista assista ao filme mais uma vez 

para averiguar as hipóteses levantadas por ele sobre aquela produção. Nesta etapa, ele 

confirma ou corrige seus apontamentos acerca da construção do filme. 

 Por fim, a última fase é destinada à redação do trabalho da análise fílmica. Nela serão 

organizadas as anotações feitas nas primeiras etapas e desenvolvidas as ideias esboçadas 

sobre o filme.  

A escolha desse metodologia se deu após leituras e discussões sobre análises fílmicas. 

Avaliamos que esta seria a mais adequada por dar mais liberdade ao analista no 

desenvolvimento da análise. Entretanto, vale dizer que, para este estudo não utilizaremos o 
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método em sua totalidade. Julgamos não ser relevante, por exemplo, analisar aspectos 

técnicos do filme. Entende-se que estes elementos contribuem e influenciam no resultado de 

uma produção cinematográfica, porém, nossa análise tem como foco a representação social de 

uma determinada profissão, e não se trata de uma crítica de cinema.  

Também julgamos não ser apropriada para esta pesquisa a ponderação de França 

segunda a qual não se pode fazer uma descrição detalhada do filme. Segundo o autor, isto 

levaria o leitor a perder o interesse de ver o filme. Todavia, como dito acima, esta não é uma 

análise que pretende julgar a produção de forma crítica, no sentido de orientar o espectador de 

que é uma produção boa ou ruim. Por se tratar de uma pesquisa, acreditamos que é nosso 

dever explorar o filme para cumprir nossos objetivos de análise e acreditamos não poder fazê-

lo sem uma descrição com detalhes do filme. França acredita que a descrição detalhada pode 

ser substituída por referências a determinadas cenas analisadas.  

[...] nenhum tipo de descrição, por mais detalhada que seja pode substituir ou 

pretender ser equivalente à imagem em movimento. Assim, a opção pela 

descrição parece-nos a escolha equivocada que denega a distorção, o erro e o 

desvirtuamento do objeto assim abordado (FRANÇA, 2002, p. 124). 

 De fato, concordamos que nem mesmo uma descrição detalhada dá suporte à falta de 

imagem em movimento. Tomaremos a sugestão de França, para que se faça no texto 

referência a cenas citadas no decorrer da análise (por exemplo: “ver cena em que Rachel 

Kramer telefona para Adam Carlson e pergunta sobre as baleias; ou ainda: ver trecho 56’35’’ 

– 57’10’’). Além disso, utilizaremos como suporte o recurso de montagem de fotogramas. 

Segundo Penafria (2009, p. 7), este é “um suporte fundamental para a reflexão já que 

permitem fixar algo movente, as imagens de um filme”. Ao leitor, cabe assistir ao filme e 

comparar sua concepção com a análise. Contudo, advertimos que a análise contém descrições 

com detalhes e revelações sobre o final da trama. O objetivo é fazer com que até quem não 

assistiu ao filme tenha noção da história com alguns detalhes. 
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4. 1 O GRANDE MILAGRE 

Big Miracle (O Grande Milagre, no Brasil) é uma produção do diretor Ken Kwapis, de 

2012. O filme tem no elenco nomes como Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Ted 

Danson e Dermot Mulroney.  

A história se passa em Barrow, Alasca, EUA. Três baleias cinzentas da Califórnia 

ficam presas no gelo. A única coisa que as mantém viva é um buraco pelo qual elas podem 

emergir até a superfície.  

O jornalista Adam Carlson (John Krasinski), que estava na cidade gravando matérias 

especiais sobre as curiosidades do povo de Barrow, as descobre enquanto filmava umas 

imagens de snowmobile
3
. Adam vê naquele fato uma oportunidade de gravar algo interessante 

e obter mais prestígio na carreira. A história vai ganhando cada vez mais destaque na mídia e, 

logo, jornalistas do mundo todo viajam até Barrow para cobrir o caso.  

 Ao ficar sabendo da história, Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do 

Greenpeace e ex-namorada de Adam, decide ir até o local para ajudar no resgate das baleias. 

A princípio, a maior preocupação dela era deter os inuítes
4
, pois eles tinham direito de 

capturar as baleias, e queriam fazê-lo. 

 À medida que a notícia das baleias é divulgada pela mídia, todo o mundo passa a ter 

interesse pela história. Alguns por gostarem de animais e se emocionarem com a história, 

outros, para conseguir publicidade. É o caso dos petroleiros que resolvem ajudar na operação 

de resgate para melhorarem a imagem que tinham de inimigos do meio ambiente, devido às 

tentativas de perfurarem reservas na região. Além disso, políticos também se dispõem a 

                                                           
3  Um tipo de trenó motorizado que serve para locomoção na neve. 
4
 Segundo Rose, os inuítes constituem a nação indígena mais populosa da região de Quebec, Canadá; 

este povo construiu uma civilização inteira em torno das baleias e dependiam dela para sua 

sobrevivência, além disso, até certo tempo, elas eram a única fonte de alimentação deles. 
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colaborar com a operação, pois as eleições estavam se aproximando e eles desejavam manter 

seus representantes no governo.  

  Após tentativas frustradas, a operação acaba acontecendo com a ajuda de um quebra-

gelo soviético, que conseguiu destruir a barreira de gelo que impedia as baleias de nadarem 

até o oceano. Uma delas acabou morrendo, mas as outras se salvaram.  

Em síntese, a história mostra como três baleias uniram Estados Unidos e União 

Soviética – em plena Guerra Fria –, ambientalistas e petroleiros e fez a população local 

receber jornalistas de todos os lugares do mundo, que queriam fazer a cobertura do caso.  

 A trama exibida pelo filme é baseada em fatos reais e aconteceu em outubro de 1988. 

O livro que deu origem à produção foi O Grande Milagre (Freeing the Wales, em original), 

de Tom Rose. Na época, Rose trabalhava como repórter e produtor da tevê japonesa e foi até 

Barrow cobrir o resgate das baleias. Passou cerca de oito meses na região colhendo 

depoimentos e fazendo entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas no caso. 

 

4. 2 ELEMENTOS DE DISCUSSÃO NA ANÁLISE 

De acordo com a metodologia proposta por França e escolhida por nós, deve-se 

levantar hipóteses acerca do filme para que, no decorrer da análise, possamos verificá-las para 

confirmá-las ou corrigi-las. A partir da apreciação do filme, levantamos as seguintes 

proposições para examinarmos na análise:  

 O filme O Grande Milagre deixa evidente o grande poder que a mídia exerce 

na sociedade, não sendo exagerada a expressão “o quarto poder” a ela 

atribuída;  
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 A história mostrada pelo filme comprova a teoria do agendamento e outras 

teorias do jornalismo.  

 O filme mostra personagens jornalistas que desejam obter prestígio na carreira 

a qualquer custo, configurando-se, assim, uma representação estereotipada; 

 O filme mostra como as pessoas têm noção do poder da imprensa e tendem a 

usá-la para se promoverem, isto é, muitos acreditam que podem manipular a 

mídia a seu favor;  

Além dessas proposições, também consideramos pontos importantes para a análise: 

teorias do jornalismo através da prática jornalística exibida no filme; a ética entre os 

profissionais; discursos com referência à prática jornalística; averiguar os estereótipos 

atribuídos ao jornalista.  
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5 ANÁLISE 

Jornalistas que desejam, acima de tudo, subir na profissão, outros arrogantes e 

vaidosos, a mídia sendo manipulada e manipulando a audiência, muitas cenas representando a 

prática jornalística. São alguns dos elementos que observamos em nossa análise. 

Para termos controle e uma noção da presença de questões ligadas ao jornalismo no 

filme, fizemos uma quantificação de cenas e chegamos aos números abaixo (Ver Tabela 1):  

TABELA 1 

Classificação de cenas Números
5
 Observações 

Cenas com produto jornalístico 21  

Cenas referentes à prática jornalística 28  

Cenas com discussões sobre ética 02  

Cenas referentes a estereótipos/ 

características 

03 Neste caso, foram encontrados 

estereótipos e características 

atribuídas ao jornalista. 

Cenas que deixam evidente o poder da 

mídia 

08  

Cenas com demais assuntos a serem 

discorridos na análise 

18 Neste tópico, podemos citar cenas 

que ilustram algumas teorias do 

jornalismo, bem como critérios de 

noticiabilidade, discursos/ideias 

sobre jornalistas, uso da mídia para 

publicidade, conflitos entre colegas 

de trabalho, a imagem/estética de um 

profissional de TV, etc. 

 

 

Entendemos que estes são números elevados e que seria cansativo examinar as cenas 

uma a uma. Portanto, tomaremos algumas cenas – que serão apresentadas em forma de 

                                                           
5
  Ressaltamos que em alguns casos, a mesma cena poderia representar mais de uma categoria 

na classificação. Por exemplo, uma cena que consta classificada como cena sobre prática jornalística 

também poderia demonstrar questões referentes à ética, portanto, está inclusa nas duas categorias. 
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montagem de fotogramas – como exemplos para ilustrar os pontos por nós abordados, bem 

como as hipóteses levantadas.  

Ao assistir ao filme O Grande Milagre, a primeira impressão que se tem é que a 

produção deixa evidente o poder da mídia. A história, em si, comprova este poder. Se a 

imprensa não fizesse a cobertura daquele caso como o fez, as baleias não seriam resgatadas e 

acabariam mortas, como muitas de sua espécie que ficam presas no gelo: ou capturadas pelos 

inuítes, ou simplesmente afogadas.  

Em qualquer época, em qualquer outro local da costa ártica do Alasca, as 

baleias teriam se afogado sem que ninguém percebesse nada debaixo do 

gelo. Poucas semanas depois, podemos dizer que essas três criaturas se 

tornariam os animais de mais sorte da história; premiadas com a inédita 

assistência de uma outra espécie animal. As primeiras de sua espécie a terem 

sido poupadas, até então – pelo menos até onde se sabe – do destino que 

havia condenado todas as outras (ROSE, 2012, p. 10). 

Após o caso se tornar conhecido mundialmente, muitas pessoas passaram a 

acompanhar a cobertura e isso virou o principal assunto entre a audiência. Isso pode ser 

visualizado no trecho 14’23’’ – 15’35’’, no qual a matéria foi ao ar em rede nacional. (Ver 

Figura 1): 

     Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Já no trecho 01:09’20’’ – 01:09’55’’ (ver Figura 2), as pessoas vivem aquilo.  Na 

escola, crianças só queriam falar de baleias, isto é, as pessoas falavam sobre o que a mídia 

pautava. Mesmo com a tentativa da professora de tentar falar sobre outro assunto, os alunos só 

queriam conversar sobre baleias. 

Figura 2 

 

A partir da avaliação destas cenas, comprova-se o que diz a teoria do agendamento, 

isto é, a mídia pautando o que as pessoas devem falar. 

A mídia, pela disposição e incidência de suas notícias, desempenha uma 

importante função no sentido de tornar a público os temas sobre os quais o 

público falará e discutirá. A “hipótese do agendamento” sustenta que as 

pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que a mídia 

veicula (McCOMBS;SHAW; 1993 apud PEREIRA JUNIOR, A., 2004, p. 1-

2). 
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 A mídia se mostra tão poderosa que as pessoas não são apenas ingênuas de se 

deixarem ser influenciadas por ela, mas também desejam manipulá-la a seu favor. Este é outro 

ponto que merece ser explorado nesta análise. No filme, quando os petroleiros percebem que 

a história das baleias poderia ser uma chance de mudarem suas imagens, não desperdiçam e 

passam a mostrar interesse em colaborar com o resgate. Falamos aqui do personagem J.W. 

McGraw, interpretado por Ted Danson. McGraw era um petroleiro com fama de inimigo do 

meio ambiente que desejava explorar uma reserva ambiental próximo a Barrow. Na trama, sua 

esposa o convence de que se ele ajudasse na operação de resgate, ficaria com uma imagem 

boa e teria mais chance de ganhar o direito de perfurar a área desejada. Ele se envolve na 

história e faz questão de que a imprensa divulgue sua “boa ação”. 

 Quem também aproveita o gancho de usar a história para promover uma boa imagem 

de si é o então presidente dos EUA, Ronald Reagan, que desejava eleger o seu vice-

presidente, George W. Bush. Kelly Meyers (Vinessa Shaw), secretária da Casa Branca, 

persuadiu o assessor do presidente, fazendo-o acreditar que aquela era uma oportunidade de 

mudar o histórico de tragédias ambientais que o governo carregava. Ela viaja até Barrow, 

entra em contato com o Coronel da Guarda Nacional e o faz falar com o presidente ao vivo 

para a TV. Desta forma, a tentativa de melhorar a imagem do governo com o meio ambiente 

tem sucesso. Inclusive, Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos nas eleições seguintes.  

 Rachel Kramer (Drew Barrymore), ativista do Greenpeace, é outra que tem certeza 

que pode usar a mídia para conseguir o que quer. Incansável defensora das causas ambientais, 

ela fica preocupada ao saber que a população de Barrow – os inuítes – desejava matar as 

baleias para completar a cota da caça garantida a eles por lei. Ex-namorada do repórter Adam 

Carlson (John Krasinski), ela vai até Barrow e, em uma conversa com ele, revela que como 

pretende deter os inuítes e defender as baleias. O diálogo acontece durante o trecho 24’36’’ – 

25’03’’ (Ver Figura 3): 
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Figura 3 

 Além da Teoria do Agendamento, outras teorias que podemos visualizar por meio do 

filme são: Teoria do Gatekeeper e Teoria Organizacional.  

A primeira aparece na seguinte cena: há uma reunião de pauta acontecendo nos 

estúdios da NBC, Nova York, os jornalistas estão discutindo sobre como preencher o espaço 

vazio do jornal. Eles tinham 1 minuto e 40 segundos para fechar a edição do jornal. O editor 

pergunta quais eram as últimas notícias das agências. Eram elas: a demissão de cinco mil 

pessoas na Chrysler; um trem que descarrilou na Índia, deixando 60 mortos e três baleias 

presas no gelo no Polo Norte. Então, ele comenta que o apresentador, Tom Brokaw, adorava 

matérias “desse tipo” e decide preencher o tempo com a história. Através desta cena, 

visualizamos a Teoria do Gatekeeper: o editor é o porteiro (gate, do inglês: portão, porteiro) 

que seleciona a informação que será levada ao público. 

A partir da cena, também entramos em uma questão muito interessante de ser 

debatida: quais os critérios de noticiabilidade que o editor usou para escolher noticiar a 

história de três baleias presas no gelo em vez de informar que cinco mil pessoas haviam sido 

demitidas em uma empresa e, em outro lugar, 60 pessoas morreram. Tomando como 
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referência o que apontaram Ericson, Baraneck e Chan, os critérios de valores-notícia que 

estariam atribuídas à história seriam: a simplificação, pois se tratava de um acontecimento 

claro e que tinha relação de proximidade cultural, entretanto, para a população da região, 

aquele era um fato corriqueiro; dramatização, porque era evidente que a história teria um 

desenvolvimento dramático; personalização: este foi um critério que podemos considerar a 

partir do momento em que políticos e empresários petroleiros se envolveram com a história; 

continuidade, uma vez que a história teria continuação enquanto não houvesse o resgate das 

baleias; mas o critério que mais teria força para levar aquela matéria a uma grande cobertura 

seria o inesperado, pelo menos para o resto do mundo, não era algo com o qual estavam 

acostumados a assistir na TV, entretanto, para os habitantes de Barrow, o fato não era 

inesperado.  

Já a Teoria Organizacional também pode ser notada através na produção 

cinematográfica de Ken Kwapis. Isto ocorre em algumas cenas do filme. Por exemplo, no 

trecho 8’38’’ – 9'40’’. Na ocasião, o repórter Adam Carlson aparece fazendo a edição da 

matéria sobre as baleias. Em seguida, liga para a redação e fala sobre a matéria que está 

preparando, tenta convencer o chefe de que se trata de um bom material. O chefe aceita. A 

cena ilustra esta teoria, pois nela está presente a questão da hierarquia dentro de uma empresa 

jornalística, dos embates entre repórter e editor, quando o primeiro tenta convencer o segundo 

de que seu trabalho pode e merece ser publicado. Através de O Grande Milagre, também 

confirmamos o que Berger (2002) aponta em sua pesquisa sobre jornalismo no cinema: a 

presença de jornalistas/jornalismo predominante em filmes norte-americanos, pois se trata de 

uma produção estadunidense. 

No que tange aos estereótipos e características, notamos na produção o alcoolismo, 

que Senra (1997) aponta como estereótipo, mas este só aparece uma vez no filme e não é no 

sentido de ser uma doença ou vício – como o sufixo ismo sugere. Contudo, percebemos que é 
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incisiva a ideia do filme de tentar passar a imagem do jornalista como um ser arrogante, 

vaidoso e capaz de tudo para subir na carreira. A característica de arrogante pode ser 

visualizada através de uma cena que retrata uma reunião de pauta entre jornalistas da KABC, 

de Los Angeles. O editor fala que o caso das baleias está tendo destaque na mídia e precisa 

enviar alguém para fazer a cobertura. Ele deixa evidente que teria um repórter favorito para 

enviar a Barrow: Wes Handrick (John Michael Hibbins). Entretanto, o repórter esnoba a 

notícia e diz que prefere ficar para cobrir “coisas mais sérias”. Apenas uma repórter mostra 

interesse em cobrir o caso: Jill Jerard (Kristen Bell). A jornalista comenta que já entrou em 

contado com pessoas de Barrow, falou com especialistas no assunto e deseja cobrir o caso. 

Mesmo assim, o editor deixa claro a preferência por Wes. Os repórteres discutem sobre o que 

faz uma notícia ser importante e Wes apresenta arrogância e vaidade, como podemos ver na 

Figura 4, trecho, 20'49''-21'30'', abaixo:  

Figura 4 
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Berger (2002, p. 26) avaliou em sua pesquisa que a figura de um “caçador de 

escândalos, para vender jornal ou se projetar individualmente é o que tem a mais longa lista 

de filmes”. No filme analisado, isto se encaixa na avaliação da autora no que tange à 

característica do jornalista que está em busca de uma grande história para se destacar na 

profissão. Citamos, a princípio, Adam Carlson, um dos principais personagens. Ao descobrir 

a história, Adam deseja usá-la para conseguir espaço e reconhecimento na vida profissional. E 

esta postura permanece durante boa parte do filme. Além de Adam, a repórter Jill Jerard 

aparece ainda mais forte com a característica citada. A personagem demonstra estar disposta a 

tudo para conseguir uma ascensão na carreira e, aos poucos, estava conseguindo o que queria. 

Devido a isso, Adam a acompanhava e tinha uma admiração por ela. Apesar disso, Jill Jerard 

era uma jornalista competente, esforçada e poderia representar um ‘tipo bom’ de jornalista, se 

não protagonizasse uma atitude antiética em busca de um furo.  

 O ápice da trama ocorre em uma noite, quando os buracos no gelo estavam se 

fechando por conta da grande queda de temperatura, e as baleias, prestes a morrer. O resgate 

estava por vir, mas poderia ser tarde demais. Ao perceber que o caso, finalmente, havia 

tomado proporções gigantescas, Wes decide ir até Barrow para substituir Jill. A repórter não 

aceita e convence Adam de que, se eles noticiassem o trágico fim das baleias, seria a grande 

chance de obterem reconhecimento profissional. Confiantes de que estavam perto de dar um 

grande furo, Adam e Jill rumam ao local dos buracos. As baleias não morreram, mas Jill 

gravou uma matéria comovente que foi à rede nacional. A atitude da repórter pode se 

configurar como antiética, pois ela deveria cumprir as ordens que havia recebido de voltar a 

Los Angeles e deixar Wes assumir a cobertura. Mas ela se deixa levar pelo desejo de 

conseguir o furo, passa por cima de ordens superiores e boicota o trabalho do colega. 

 Como já citamos, O Grande Milagre é considerado um newspaper movie, de acordo 

com Berger (2002). Conforme a autora, existem filmes que têm o jornalismo como tema e 
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outros no qual este aparece como personagem secundário. Em sua pesquisa, a autora 

considerou como filmes de jornalismo todos os filmes que possuíam na sinopse alguma 

palavra relacionada ao jornalismo ou à prática jornalística.  

 Segundo Berger (2002), uma das razões que explicam a existência de vários filmes 

sobre jornalismo é porque as produções contam histórias que já aconteceram e, ao mesmo 

tempo, mostram como é feito o trabalho do jornalista, como eles chegam a um determinado 

acontecimento.  

Todos conhecemos os acontecimentos através da mídia, com os filmes sobre 

jornalismo, sabemos também de como os acontecimentos viraram notícia. Os 

filmes de jornalismo não deixam de ter um caráter de ‘documentário dos 

bastidores’ (BERGER, 2002, p. 16).  

É exatamente isso que ocorre no filme dirigido por Kwapis. O fato de a história ter 

sido um acontecimento curioso, que virou notícia no mundo todo, pode ter despertado a 

vontade do cinema de contar aquela história. Além disso, há histórias interessantes de pessoas 

envolvidas no resgate. 

  Lembrando que o filme é uma adaptação de um livro que conta a história real, feito 

por alguém que participou da cobertura e teve o trabalho de colher depoimentos para contar 

todos os detalhes da história, entretanto, a sétima arte faz suas adaptações para tornar a 

história mais interessante e rentável. Uma das principais diferenças da adaptação que 

podemos citar aqui é o fato de que não foi um jornalista quem “descobriu” as baleias 

encalhadas, mas sim um habitante local. Tom Rose nos revela: 

Roy Ahmaogak passou boa parte da sexta-feira, 7 de outubro de 1988, 

andando de snowmobile por toda a costa de Point Barrow à procura de algum 

sinal de baleias andarilhas. [...] No momento em que sua busca terminou, a 

temperatura havia atingido -28ºC. Roy virou o snowmobile para voltar para 

Barrow, um percurso de 27 quilômetros pelo gelo liso como vidro do 

Oceano Ártico, convencido de que não havia mais baleias a serem 

encontradas. Mas ao passar pelo extenso banco de areia ao norte de Point 

Barrow no caminho de volta, passou pelas baleias encalhadas assim que 

tinham emergido para respirar (ROSE, 2012, p. 30). 
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Na história real, quem filmou tudo foi Oran Caudle, um diretor de estúdio de televisão 

local. Ele pediu para que a esposa de um dos biólogos da região assumisse a função de 

repórter.  Mas o cinema optou por colocar o personagem do jornalista – Adam Carlson – 

como o “descobridor” das baleias presas. Outra diferença está na relação afetiva que envolve 

a ativista do Greenpeace e Adam, que são ex-namorados na trama. Na verdadeira história, não 

havia essa relação. Neste caso, o cinema criou o laço de afeto entre os dois personagens 

principais do filme e romantizou a história para deixá-la mais emocionante e espetacular. 

 Além dos pontos até aqui citados, a sétima arte ainda reproduz alguns discursos que 

podem contribuir para a construção de uma representação social acerca da profissão e ainda 

coloca em debate o que é jornalismo. Ao ser substituída por Wes, Jill Jerard fica furiosa e vai 

para um restaurante, onde bebe e desabafa com Adam. Como aponta Senra (1997), o álcool 

está sempre ligado ao universo jornalístico. No trecho 01:01’47’’– 01:03’00’’, observamos 

que Adam tenta confortar Jill, dizendo a ela que em Los Angeles (seu local de trabalho), 

haveriam histórias importantes para ela reportar, entretanto, ela não se conforma e chega a 

falar que vai desistir do jornalismo (Ver Figura 5): 

Figura 5 
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Através da personagem de Jill, também podemos notar que o filme retrata uma 

discussão sobre o telejornalismo: de que somente pessoas de boa aparência e dentro dos 

padrões de beleza impostos pela sociedade é que estariam aptas a serem repórteres de TV. Isso 

acontece no trecho 32’13’’ – 33’16’’, quando Adam fala para Jill que ela deve consumir 

bastante calorias para suportar o frio de Barrow e ela retruca dizendo que não pode consumir 

tanto assim para manter uma boa aparência (Ver Figura 6): 

 

  

 

 

 

    Figura 6 

Em suma, a produção de Ken Kwapis reproduz a imagem de que a mídia pode mudar 

os rumos de uma história. A representação que a produção faz do jornalista é de profissional 

esforçado, que busca a todo custo o seu reconhecimento, dedica-se à profissão de forma 

romântica, embora seja capaz de ultrapassar limites éticos em busca de um furo, tem 

envolvimento pessoal com a história noticiada, faz o seu trabalho direito, mas em alguns 

momentos pode demonstrar despreparo em estudar e conhecer o local onde vai trabalhar (ver 

trecho 19'07 – 19'59, no qual jornalistas da NBC chegam a Barrow, mas enfrentam 

dificuldades com a adaptação ao clima e têm problemas com equipamentos).  

Ao final do filme, O Grande Milagre destaca que a história das baleias rendeu a todos 

um final feliz. As baleias – pelo menos duas delas – foram salvas e puderam nadar livremente 

pelo oceano. Adam Carlson recebeu dezenas de propostas de outras emissoras do país, mas 

preferiu ficar em sua cidade, pois, aprendeu com a história das baleias que as melhores 

histórias acontecem em lugares mais inesperados. Jill Jerard continuou subindo na profissão e, 
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após passar por alguns canais, finalmente chegou à rede nacional.  

Milhões de pessoas que assistiram à saga das baleias receberam uma de duas 

recompensas. Ou deleitaram-se com a liberdade das baleias, porque 

genuinamente queriam seu bem; ou acabaram enjoadas de tanto ouvir sobre 

elas, que até ficaram aliviadas quando tudo finalmente acabou (ROSE, 2012, 

p. 438). 

 
 

6 CONCLUSÃO 

Como observamos, a relação entre cinema e jornalismo é longa e estreita. Sendo uma 

forma de entretenimento, o cinema atinge pessoas de diferentes idades, raças, classes sociais, 

sexos, etc., exercendo grande poder de influência no imaginário coletivo. Ao representar uma 

determinada profissão, geralmente, a imagem reproduzida por ele é vista como verdade por 

parte da audiência que não tem conhecimento da realidade do profissional representado. 

Sendo assim, o cinema cria e recria as representações sociais.  

Ao analisar o filme O Grande Milagre, notamos que nesta produção existem 

diferentes tipos de representações do jornalista. Há a figura do profissional romântico e 

idealista, que é tido como o herói da história– no caso do repórter Adam Carlson, que 

“descobre” as baleias presas e, graças a isto, elas são salvas. Entretanto, o personagem 

também tem um perfil do profissional que deseja, acima de tudo, crescer na carreira. A 

princípio, ele não se importava com as baleias e via aquele fato somente como uma 

oportunidade de ser reconhecido na profissão, mas depois de perceber que salvá-las era 

importante para sua ex-namorada, ele se dedica ao salvamento em primeiro lugar. De acordo 

com Travancas (2001, apud Rosa, 2006), os jornalistas estão sempre em busca de um “furo”, 

por se tratar de uma diferenciação na profissão e buscam constantemente fazê-lo.  

A ânsia por esta individualização faz com que os personagens não hesitem 

em colocar a sua carreira na frente de tudo e de todos e busquem as notícias 

independente do risco que podem correr. Eles se arriscam em causa própria e 

estão interessados apenas no alcance de seu próprio sucesso e não no 
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comprometimento da função da empresa onde trabalham, ou simplesmente 

em informar a população (ROSA, 2006, p. 40). 

Na obra também temos a representação do profissional indiferente e arrogante. O 

repórter Wes Handrick é um profissional deste tipo, que acredita que as únicas notícias 

importantes são aquelas feitas por um profissional reconhecido. No caso da repórter Jill 

Gerard, temos uma profissional competente, esforçada e capaz de passar por cima de colegas 

de trabalho para conseguir o que quer. Além disso, através desta personagem, o cinema cria a 

representação de que, no meio televisivo, a imagem estética do repórter conta mais que sua 

competência – o que tem ocorrido, de fato, em muitos jornais.  

De modo geral, a partir da produção cinematográfica por nós analisada, temos a 

confirmação da ideia de que a imprensa é o ‘Quarto Poder’, por tamanha influência que ela 

exerce na sociedade. A produção apresenta algumas cenas que fazem referência ao poder da 

mídia, e a trama em si, deixa isso em evidência. Sabe-se que se a imprensa não tivesse feito a 

cobertura do caso, as baleias nunca teriam sido salvas.  

A partir do filme confirmamos a Teoria do Agendamento, isto é, a mídia realmente 

controla e pauta os diálogos da audiência e isso não é um privilégio da década de 1980 

(década na qual ocorreu o fato em Barrow), pois, atualmente, esta teoria tem se confirmado 

fortemente, visto que as pessoas são cada vez mais influenciadas pelos assuntos que a 

imprensa pauta. A Teoria Organizacional do Jornalismo também foi visualizada a partir do 

filme, com as cenas que abordam a organização do trabalho jornalístico, assim como a relação 

entre editor e repórter. Por fim, observou-se a Teoria do Gatekeeper, quando o filme mostrou 

em uma cena o jornalista escolhendo qual notícia seria divulgada. 

Em suma, trata-se de um ciclo entre mídia e audiência: a primeira pauta temas que 

possam despertar muito o interesse da segunda, por outro lado, são os índices de audiência 

que fazem a mídia continuar ou não transmitindo a notícia. No caso das baleias, a audiência 
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fez com que houvesse a pressão em cima dos governantes, que já tinham bons retrospectos 

ambientalistas, e deu notoriedade para que pessoas de todos os lugares quisessem tirar 

proveito do caso em troca de publicidade. 

Avaliamos também que O Grande Milagre configura-se como um filme que atua 

como bastidor do jornalismo, de acordo com Berger (2002), isto é, mostrando todo o trabalho 

do profissional na cobertura midiática. Foram muitas cenas que exibem a prática da atividade 

jornalística e produtos resultantes do trabalho do mesmo, conforme consta na Tabela 1 (p. 42). 

Portanto, conseguimos analisar a representação do jornalista e da prática jornalística com um 

número satisfatório de cenas. Recomenda-se que mais trabalhos nesta área sejam elaborados, 

visto que os filmes são formas de transmitir representações sociais a um grande número de 

pessoas. 
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APÊNDICES 

TABELA DA QUANTIFICAÇÃO DE CENAS 

Cenas 

Tempo 

Descrição Pro 

duto 

Práti

ca 

Ética Ester

eótip

os 

Pode

r da 

mídi

a 

Outr

os 

tema

s 

Observações 

2'40’’ – 

3'40’’  

Exibição da matéria de Adam 

Carlson  no noticiário; 

Adam assiste à matéria no 

restaurante Amigos.  

X       

4’41’’ – 

5’30’’ 

Adam filma manobras de 

snowmobile, mas para a 

gravação quando avista as 

baleias 

 X      

5'45’’ – 

5'47’’ 

Rápidas imagens de câmeras se 

preparando para o Leilão de 

Arrendamento da Baía de Bristol 

 X      

7'01’’ – 

7'18’’ 

Algumas imagens de câmeras 

registrndo a ação da ativista 

(Rachel Kramer) do Greenpeace 

durante o leilão 

 X      

7'24’’ - 

8'38’’ 

Adam filma as baleias presas no 

buraco no gelo/em seguida, 

filma a explicação do biólogo  

Pete sobre o caso das baleias 

 X      

8'38’’ – 

9'40’’ 

 

Adam aparece fazendo a edição 

da matéria sobre as baleias. Em 

seguida, liga para a redação e 

fala sobre a matéria que está 

preparando, tenta convencer o 

chefe de que se trata de um bom 

material. O chefe aceita. 

 

 X    X Cenas que 

podem 

ilustrar a 

Teoria 

Organizacion

al, pois o 

repórter está 

tentando 

convencer o 

chefe. 

Hierarquia/or

ganização da 

empresa 

9'41’’- 

10'10’’ 

Rachel vê na TV a exibição de 

sua entrevista sobre o leilão. Em 

X       
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seguida, vê a matéria de Adam 

sendo exibida no mesmo 

noticiário 

10'11’’ - 

10'23’’ 

Adam assiste à exibição de sua 

matéria no noticiário 

X       

12'56’’ - 

13'27’’ 

Reunião no estúdio da 

NBC/Discussão sobre o como 

preencher o tempo que falta no 

jornal. 

 X    X Discussão 

sobre 

critérios de 

noticiablidad

e. Teoria do 

Gatekeeper 

13'41’’ - 

14'17’’ 

Adam vê no noticiário a 

exibição da matéria de uma 

repórter que ele gosta/comenta 

sobre a subida de carreira da 

repórter 

X       

14'23’’ - 

15'35’’ 

A matéria de Adam é exibida em 

rede nacional/muitas pessoas 

acompanham 

X       

15'56’’ - 

15'59’’ 

Rachel fala ao telefone com um 

jornalista. 

 X    X Relação com 

fontes. 

Apuração do 

jornalista. 

16'45’’ -  

17'13’’ 

Jornalistas de todos os lugares 

chegam a Barrow para fazer a 

cobertura do caso das baleias 

 X    X Jornalistas 

mostrando 

insatisfação 

por terem 

sido 

mandados 

aquele lugar 

18'55’’ - 

19'06’’ 

McGraw faz uma ligação e dá a 

ordem que espalhem sua boa 

ação à imprensa 

    X X Referência à 

imprensa/fica 

evidente que 

ele quer usar 

a mídia para 

promover 

uma boa 

imagem de si 

19'07’’ - 

19'59’’ 

Jornalistas da NBC chegam ao 

local das baleias para fazer 

matéria sobre as baleias e 

enfrentam problemas com os 

equipamentos/adaptação ao 

clima/recebem a ajuda de 

Adam/Adam tenta sondar um 

deles sobre a exibição fita 

 X     X   Pode-se 

atribuir a 

Adam o 

estereótipo 

do jornalista 

que deseja 

muito subir 

na carreira 
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20'04’’ -  

20'48’’ 

Uma garota assiste ao jornal. No 

momento em que passa a 

matéria sobre as baleias, ela 

chama toda a família para 

assistir 

 X   X   

20'49’’- 

21'30’’ 

Reunião de pauta no Estúdio 

KABC, Los Angeles. O editor 

comenta que, como o caso das 

baleias está sendo muito 

divulgado, ele precisa enviar 

alguém. Uma repórter se oferece 

para ir, diz que já entrou em 

contato com um biólogo e está 

informada sobre o assunto, mas 

o editor demonstra preferência 

por enviar um repórter mais 

experiente. No entanto, ninguém 

se mostra interessado em cobrir 

o caso, exceto a jovem que se 

ofereceu. O editor é obrigado a 

enviá-la. Durante a reunião, dois 

repórteres discutem sobre o que 

faz uma notícia ser importante.  

 X  X  X Com a 

discussão 

entre os 

jornalistas, 

percebemos 

que um deles 

(Wes) 

aparece com 

o estereótipo 

de arrogante, 

pois ele fala 

que o que faz 

uma notícia 

ser 

importante é 

a cobertura 

dele.   

21'33’’ - 

21’45’’ 

Governador assiste à entrevista 

de Rachel na TV, onde a mesma 

revela que ele não demonstrou 

interesse em ajudar no resgate 

das baleias.  

X    X  A partir da 

entrevista de 

Rachel, 

percebemos 

que ela usa a 

mídia para 

conseguir o 

que quer, 

pois suas 

declarações 

sobre o 

governador o 

obrigam a 

mudar de 

atitude sobre 

o resgate.  

21'47’’ - 

21'54’’ 

O governador anuncia que vai 

ajudar no resgate das baleias, 

alguns repórteres/fotógrafos 

aparecem fazendo a cobertura 

 X      

24'36’’- 

25’03’’ 

Rachel conversa com Adam 

sobre seus planos para salvar as 

baleias. Ela pretende usar a 

mídia para deter os inuítes, pois 

eles pretendem matar as baleias. 

    X  “-Usar a 

mídia para 

mostrar ao 

mundo como 

são caçadores 
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Através da fala de Rachel, 

observa-se que ela tem o 

conhecimento acerca do poder 

da mídia. (falas em 

Observações) 

impiedosos. 

(…) - Mas 

quando eu 

terminar, a 

imprensa vai 

acabar com 

eles” 

25'35’’ - 

26'17’’ 

Tenente concede entrevista 

explicando como será feito o 

resgate das baleias 

 X     Jornalista 

tenta fazer 

uma 

pergunta, 

mas ele diz 

que não tem 

tempo para 

responder 

27’07’’–  

27’30’’ 

Adam conversa com o chefe dos 

inuítes e o convence de que a 

imprensa pode acabar com a 

imagem deles 

    X   

27’49’’– 

29’16’’ 

Coletiva de imprensa com o 

representante dos inuítes 

 X      

29’27’’– 

30’10’’ 

O líder dos inuítes tenta 

convencer o seu povo de que a 

mídia tem o poder de tirar o 

direito de caça deles... 

    X  “Mas se 

tirarem 

nossas fotos 

matando as 

baleias, eles 

podem tirar 

nosso direito 

de caça” 

(chefe) 

32’13’’–  

33’16’’ 

Adam conversa coma repórter 

Jill Jerard. Ela afirma que 

precisa manter a forma para 

continuar trabalhando na TV 

     X “-Moças 

gordas com 

pele oleosa 

não são 

repórteres em 

Los Angeles” 

(Jill) 

34’54’’– 

35’33’’ 

Jill pede carona de Adam para ir 

até o local das baleias e Rachel 

tenta impedi-la. Nota-se algumas 

ideias sobre a mídia. “A 

imprensa tem de achar seu 

próprio caminho” (Rachel); 

Em seguida, Jill diz que a 

audiência é quem salvará as 

baleias 

    X X  “Você não 

liga para as 

baleias. Liga 

para o índice 

de audiência” 

(Rachel) 

“Sim, e são 

os índices 

que vão fazer 

o resgate 



65 
 

continuar e 

isso irá salvar 

as baleias” 

(Jill) 

35’35’’– 

35’48’’ 

Algumas imagens de jornalistas 

se preparando para gravar sobre 

as baleias 

 X      

37’50’’– 

38’20’’ 

Exibição de uma matéria de um 

repórter da NBC, com direito a 

gráfico de ilustração 

X       

38’30’’– 

39’05’’ 

Conversa entre funcionários do 

governo (presidente). Ao fundo, 

aparecem noticiários em TV’s 

X       

39’50’’– 

40’18’’ 

Repórteres gravam matérias 

sobre as baleias, inclusive Jill, 

que enfrenta problemas para a 

execução do seu trabalho devido 

à temperatura. 

 X      

41’19’’– 

41’32’’ 

Jill e seu câmera tentam gravar 

imagens de Rachel entrando na 

água 

 X      

45’14’’– 

45’47’’ 

Uma equipe de McGraw grava 

imagens dele para divulgar sua 

“boa ação” 

 X    X Uso da mídia 

para 

publicidade 

47’16’’– 

47’30’’ 

McGraw chega ao local das 

baleias e jornalistas filmam a 

ação dele 

 X      

47’36’’– 

49’22’’ 

 

Adam grava uma mensagem de 

Rachel sobre as baleias. 

Em seguida, nota-se um discurso 

sobre audiência e Adam tenta 

fazer a fala de Rachel ficar mais 

atraente para os telespectadores. 

 X    X  

49’23’’– 

49’58’’ 

Exibição de matérias sobre as 

baleias (algumas imagens reais). 

X       

51’40’’– 

51’56’’ 

Jornal exibe matérias das baleias 

(algumas imagens reais). 

X       

53’09’’– 

53’38’’ 

Funcionários da Casa Branca 

assistem à matéria que mostra o 

presidente dos EUA falando com 

o coronel que está levando a 

barcaça para o resgate das 

baleias 

X     X Mais 

publicidade 

54’35– 

54’46 

Jornalistas aparecem na fábrica 

de descongeladores para 

 X      
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entrevistar os donos. 

58’47– 

59’11 

Jill fica irritada com um repórter 

que chega a Barrow para 

substituí-la 

     X Jornalista 

(Wes) que 

rejeitou 

cobrir o caso, 

pois disse 

que não era 

importante, 

mas depois 

que o caso 

virou uma 

grande 

história, ele 

quis cobri-lo. 

01:01’47– 

1:03’00 

Jill desabafa com Adam sobre 

ter sido substituída. Há discursos 

sobre jornalismo. “Se isto é no 

que se resume o jornalismo, não 

quero fazer parte dele” 

     X  

01:03:16– 

01:03:19 

Imagens de um repórter 

gravando matéria sobre o resgate 

das baleias  

 X      

01:03:20– 

01:03:49 

Jill fala com Adam sobre usar a 

matéria para subir na carreira. 

Jill fala que aquela matéria pode 

levá-los à rede nacional e que 

não devem dividir a história com 

outros. “Acha que se tivessem 

um furo, dividiriam com você?”. 

Em seguida, eles “roubam” o 

gerador de um repórter que 

estava gravando a matéria. 

 

  X X  X Mostra o 

lado 

ambicioso da 

jornalista, 

que só quer 

crescer na 

profissão. 

01:06:26– 

01:07:00 

Jill e Adam chegam ao local das 

baleias e gravam 

 X      

01:08:07– 

01:08:28 

Wes e todos no restaurante 

assistem à matéria de Jill sobre 

as baleias 

X       

01:08:28– 

01:09:13 

Jill faal com seu produtor e 

comemora porque a matéria vai 

para rede nacional. O produtor 

pede para ver a fita de 

demonstração de Adam 

 X    X Jornalista 

subindo de 

carreira, 

ficando feliz 

por obter 

reconhecime

nto.  

01:09:56– 

01:10:01 

Jornal fala sobre as baleias 

(algumas imagens reais) 

X       
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01:10:35– 

01:10:47 

Matéria sobre a barcaça que 

poderia salvar as baleias 

X       

01:10:48– 

01:11:05 

Jornalistas entrevistam o coronel 

responsável por levar a barcaça 

 X      

01:12:36– 

01:13:04 

 

Uma família assiste à uma 

matéria sobre as baleias no 

jornal (algumas imagens reais) 

X       

01:13:46– 

01:14:09 

Soviéticos assistem à uma 

matéria que fala do quebra-gelo 

deles 

X       

01:16:40– 

01:17:16 

Durante uma conversa, Rachel 

tenta convencer os outros a 

aceitarem a ajuda dos soviéticos, 

pois se as baleias morrerem em 

frente às câmeras, a boa imagem 

e publicidade que todos queriam 

irá por água abaixo.  

    X   

01:17:56– 

01:18:43 

Vários jornais falam do resgate 

das baleias 

X       

01:19:56– 

01:20:24 

Jill grava matéria sobre as 

baleias 

 X      

01:22:31– 

01:22:53 

Jill iria gravar a matéria sobre a 

morte de uma das baleias. Ela 

fica feliz ao saber do fato, pois 

seria seu furo. No entanto, Adam 

(que era o câmera) se negou a 

filmar, pois iria dar apoio à sua 

ex-namorada (Rachel)  

 X X   X Discursos 

sobre 

envolvimento 

do repórter 

com o caso. 

“É nosso 

trabalho dar a 

notícia, não 

ficar 

envolvidos” 

(Jill) 

01:24:57– 

01:25:12 

Matéria sobre a morte das 

baleias é exibida. Muitos 

assistem e se comovem 

X       

01:26:55– 

01:27:25 

Vários jornalistas, do mundo 

todo, aparecem gravando 

matérias sobre o resgate das 

baleias. Inclusive Jill, que 

improvisa um rapaz como 

câmera, mas não obtém sucesso. 

 X      

01:27:26– 

01:28:00 

Pessoas assistem à cobertura do 

resgate. Canais do mundo todo 

noticiam o caso (algumas 

imagens reais) 

X       



68 
 

01:36:30– 

01:36:45 

No final do filme, é exibido o 

que acontece com as 

personagens. Jill passou por 

mais três emissoras e conseguiu 

chegar a uma rede nacional.  

     X Subir na 

carreira, 

hierarquia, 

Teoria 

Organizacion

al.  

01:37:42– 

01:38:03 

No final do filme, é exibido o 

que acontece com as 

personagens. Adam recebeu 

propostas de 48 estados, mas 

recusou todos pare ficar em 

Anchorage. “As maiores 

histórias acontecem nos lugares 

mais imprevisíveis” (Adam). 

Adam aparece como âncora de 

um jornal. 

X     X Subir na 

carreira, 

hierarquia, 

Teoria 

Organizacion

al 

01:38:44– 

01:41:06 

Durante a exibição dos créditos, 

aparecem imagens reais dos 

noticiários falando das baleias. 

X       

 


