
Jornadas «O repórter: narrador e narrado» 

22 de Setembro 2016 – UBI / Sala dos Conselhos da FAL  

 

 

10h – Sessão de abertura 

 

10h30 - Painel Jornalismo e Cinema 

Tito Cardoso e Cunha (LabCom.IFP/UBI): O foto-jornalista como narrador em 
"Janela indiscreta" de Alfred Hitchcock. 
 

O filme Janela indiscreta (Rear Window), realizado por Alfred Hitchcock em 1958, é bem 
conhecido do público interessado pela história e teoria do cinema. A crítica e a reflexão sobre o fenómeno  
fílmico têm feito dele uma exemplar ilustração do que é um cinema auto-reflexivo. Tem-se visto nele a 
representação da condição do espectador cinematográfico, imobilizado na sua cadeira, abrigado na 
escuridão ambiente que o torna invisível (não há, aliás, ninguém para o ver), forçado, para passar o 
tempo, a observar através da sua janela-écrã, os feitos e gestos dos vizinhos que lhe aparecem como 
silenciosas imagens em movimento. 
Esta tem sido, muito ajustadamente, a leitura canónica suscitada pela obra -prima de Hitchcock. Valerá, no 
entanto, a pena atentar de um diferente modo nesta obra, aparentemente tão bem conhecida. Repare-se 
que o personagem principal é um repórter. Um repórter fotográfico que se encontra imobilizado pela 
fractura de uma perna acontecida aquando do exercício da sua actividade aventurosa. Uma ou tra leitura 
parece-me ser possível a partir desse facto: a actividade de Jeff enquanto repórter fotográfico. É enquanto 
repórter que ele no filme se narra e se exerce enquanto narrador dos factos que observa. Dando -lhes 
sentido. O presente texto tem por objectivo explicitar e aprofundar esta outra leitura possível do clássico 

de Hitchcock. 

 

 

Jacinto Godinho (Univ. Nova e RTP): Os repórteres vão ao cinema? Os cineastas 

vêem reportagens? Reflexão em torno das relações entre jornalismo e ficção 

Está por fazer a história das relações entre o cinema e o jornalismo. Não são nem amigáveis 
nem generosas, embora o pareçam. O jornalismo sempre precisou de histórias exemplares para se 
valorizar socialmente. Histórias para se ensinar e se mitificar. Por exemplo, o Caso Watergate há muito 
que assume o papel, quase solitário, de heroicizar o jornalismo de investigação, os seus princípios, a 
isenção, o rigor e a protecção das fontes. Mas, cada vez mais é o cinema quem fornece ao jornalismo as 
lendas e as lógicas narrativas. Quando os filmes são anunciados como "baseados em factos reais" isso 
significa, normalmente, que são feitos a partir de trabalho jornalístico. 
Mas o cinema nem sempre trata bem o jornalismo. Basta relembrar alguns casos perversos como o de 
Randolph Hearst, o iniciador do tabloidismo, retratado em Citizen Kane ( Orson Welles -1941) ou o 
sensacionalismo do jornalismo televisivo mostrado em Network (Sidney Lumet - 1976). Mas desafiando a 
lógica considero mais úteis, para o jornalismo, estes e todos os filmes que o põem em causa, 
denunciando-lhe a soberba e as más práticas deontológicas.. O chamado jornalismo de investigação foi 
desaparecendo das redacções por causa da imposição, nos últimos 30 anos, do quase monopolista 
“modelo CNN” com o histerismo das breaking news, onde a visão do pivô se sobrepôs à do repórter. As 
redacções são agora cães farejadores à procura de uma história que interesse as audiências. Mas o que 
querem não é uma história. É um fenómeno mediático. Querem um caso que crie obsessão. O que é que 
faz criar obsessão? O pathos! Ou seja a colagem extrema do espectador dentro da história.  As pessoas 
querem saber o que se passou? Sim mas não com o objectivo desapaixonado e racional de querer saber 
o que realmente se passou. Procuram confirmar um pré- juízo que entretanto se instalou como cómoda, 
superficial e fácil forma de ler a vida. Toda a história tem que ter uma causa, um culpado e querem que 
toda a peça jornalística o confirme. Ora o que os media fazem não é investigação para  que as pessoas 
pura e simplesmente percebam o que aconteceu. Os media jornalísticos estão a adoptar o esquema da 
narrativa ficcional, da telenovela e do cinema comercial construindo ainda forma forçada  um vilão que 
“explique” o caso e depois investem nesse filão que à partida está legitimado porque dá audiências e se 
dá audiências é bom jornalismo. 



 

Sónia Sá (LabCom.IFP/UBI): De herói a vilão: representações maniqueístas do 

repórter em Spotlight e Nightcrawler 

A dicotomia clássica da representação do bem e do mal no cinema – que opõe heróis a vilões – 
é o nosso ponto de partida para uma análise da figura do repórter a partir dos filmes  Spotlight (2015) 
e Nightcrawler (2014). A abordagem contrasta a figura do jornalista como mensageiro da verdade com a 
de instigador e manipulador de factos, estando o heroísmo do primeiro ligado ao jornalismo de 
investigação e a vilania do segundo enquadrada no jornalismo sensacionalista. Esta perceção 
maniqueísta da atividade, que polariza a discussão entre a exigência de um  slow journalism , por um lado, 
e a aparente hegemonia do fast journalism , por outro, não deixando de ser necessariamente redutora, é, 
contudo, útil para uma reflexão sobre o papel atual do jornalista e os ineren tes constrangimentos e 
virtudes do seu trabalho. 

 

 

 

14h30 - Painel Narrativa Jornalística 

 

 

Catarina Santos (Rádio Renascença): Monólogos interiores de um jornalista 
canivete-suíço 
 

Há um letreiro com uma frase altamente simbólica ali na parede e vai ter de entrar no texto. Não 
te podes esquecer de o fotografar assim que acabar esta entrevista. Mas agora atenção ao que ele d iz. 
Depois pensas nisso. Vê só se a imagem está focada. O som está a entrar bem? Ele está a fugir ao 
assunto, tens de o colocar outra vez no rumo da resposta. O sol está a ir embora, ajusta a câmara. Tens 
de interromper, o som está a falhar. Troca as pilhas. Não largues os olhos dele, tem de saber que estas 
aqui inteiramente. Esta frase é muito boa, insiste nesse tema. Isso. Não, está a fugir outra vez. O cartão 
de memória está a ficar cheio, tens de o forçar a ser concreto agora. O.K., está no ponto. Já chega. 
Desliga tudo. Demora-te mais um pouco. Vais precisar daquilo que só te dará sem uma lente em cima. 
Despede-te. Corre para o carro. Anota tudo, essa ideia não pode fugir. Pronto. Já estás atrasada para a 
próxima. Talvez não haja trânsito. Arranca. 

 

 

Ricardo J. Rodrigues (Notícias Magazine) - As boas histórias são boas histórias em 

qualquer formato. Só elas podem salvar o jornalismo 

 

 

 

Vanessa Rodrigues (Freelance e U. Lusófona): Era uma vez, jornalismo 

Frankenstein 

Todas as vidas dão um filme, um fio condutor, uma metáfora, uma narrativa. E será que toda a 
narrativa será perdoada para tornar interessante aquilo que é relevante? Pode o jornalismo narrativo ser 
importante para visibilizar histórias marginalizadas? Eu, repórter-caçadora-de-histórias me desconfesso 
jornalista. 

 

 



 

16h30 - Painel Jornalismo e Literatura 

 

 

Fernando Paulouro Neves (Escritor e jornalista): A tradição literária no jornalismo 

português 

Eis uma questão quase tão velha como o próprio jornalismo e que se articula com a sua 
dimensão cultural, que é inseparável da própria ideia da imprensa, tal como ela se veio a configurar 
temporalmente. Na história da literatura portuguesa, como de resto na europeia, o jornalismo ocupa lugar 
tão destacado que não é possível pensá-lo sem lhe sobrepor os nomes mais destacados dos autores que 
constituem o universo literário português. Essa tradição, que marca um sentido de longa duração, tornou -
se mesmo, a partir do século XIX, com os casos emblemáticos de Eça, Camilo, Fialho, Ramalho Ortigão 
ou Antero, para citar apenas os mais notáveis, um fenómeno identitário da Imprensa. Essa realidade 
aprofundou-se, de facto, num fio temporal mais amplo, até aos nossos dias, com a colaboração dos mais 
notáveis escritores portugueses. A crónica e a reportagem, no fundo a arte de contar histórias e fazer a 
narrativa dos quotidianos, desafio comum à literatura e ao cinema, por exemplo, cimentou essa relação 
intertextual. Carlos Drummond de Andrade, ao dar à crónica um expoente criador de sentido universal, 
acabou por dilatar tematicamente este género, nele cabendo a diversidade criadora, que é desafio da 
produção da escrita.  
A questão é: que fronteiras é possível desenhar nessa dicotomia? O jornalismo moderno odeia a literatura 
ou nunca poderá viver sem ela? O jornalismo é uma disciplina superior da literatura?  Tantas questões, 
tantas respostas. 

 

 

Gonçalo Pereira Rosa (Centro de Estudos Comunicação e Cultura/Univ. Católica e 

National Geographic): Repórteres e escritores durante o Estado Novo 

A reportagem enquanto género jornalístico chegou tardiamente à imprensa portuguesa, 
importada de França e de Inglaterra. Colidiu inicialmente com um modelo de imprensa oitocentista ainda 
estruturado em função do combate ideológico e da doutrinação partidária, mas, na última década do 
século XIX, inspirou jornalistas e jornais que foram esculpindo a arte à medida de cada caso, limitados 
apenas pela sua imaginação e pela resposta da comunidade de leitores. 
Os últimos anos da Monarquia e os 16 da I República constituíram um período fulgurante de experiência e 
ousadia, durante os quais a figura de Albert Londres, célebre repórter internacional, foi transposta para o 
imaginário nacional. Esculápio, Reinaldo Ferreira, Mário Domingues, Pinto Quartim e, sobre tudo, 
Hermano Neves criaram um primeiro movimento de reportagem, muito aplaudido pelo público e pelas 
empresas jornalísticas. Desafiaram convenções e rasgaram novas avenidas técnicas – nalguns casos, 
com claros atropelos à objectividade, santo-e-senha da ética profissional. A personalização da 
reportagem na figura do repórter-intérprete foi uma marca inequívoca deste movimento. 
A imposição da ditadura em 1926 e, posteriormente, a consolidação do Estado Novo com base em 
mecanismos directos de repressão e censura afectaram consideravelmente a vaga anterior. Como 
Maurício de Oliveira dirá no seu Diário de um Jornalista (1973: 61-62), à «geração do ruído», que moldou 
o campo jornalístico até 1926, seguiu-se a geração de 1926-1972, a «geração do silêncio», condicionada, 
reprimida, punida. Embora não extinta, a reportagem foi fortemente prejudicada na produção da imprensa 
escrita da época. 
O projecto “Repórteres e Escritores durante o Estado Novo” procura avaliar as fontes de informação 
disponíveis para analisar es te período tal como ele foi sentido nas redacções. Através de arquivos pouco 
explorados, como o Arquivo PIDE/DGS, o Arquivo SNI, o Arquivo António de Oliveira Salazar, o Arquivo 
Marcello Caetano e o Fundo Documental do Ministério dos Negócios Estrangeiros, procura-se 
documentação que fundamente o balizamento a que a actividade jornalística – particularmente, a 
reportagem – esteve sujeito durante os anos da ditadura. Os vários estudos de caso deste projecto foram 
parcialmente reunidos em livro (Parem as Máquinas!, Parsifal, 2015). 

 

 

 



João Carlos Correia (LabCom.IFP/UBI): Ver e Ouvir através da leitura. Interfaces 

entre jornalismo, literatura e cinema:  de Hemingway a Alexandra Alpha  

A partir da ideia de Lyotard que distingue entre a pragmática do saber narrativo (ligada ao mundo 
da vida) e a pragmática do saber cognitivo (mais descritiva e factual), dos trabalhos de Bird e Dardenne 
sobre a permanência antropológica de uma dicotomia entre registo factual e narrativo  e das teorias da 
sociologia da cultura de inspiração fenomenológica tenta--se construir um enquadramento teórico sobre a 
intertextualidade entre literatura, jornalismo e cinema. Para esse efeito recorre -se a duas obras sobre  as 
quais estas influências são recorrentemente discutidas: José Cardoso Pires e Ernst Hemingway, este 
último,  uma das referências frequentemente citadas pelo autor português. Ocasionalmente, para além do 
jornalista narrador, há referências ao jornalista enquanto personagem.  

 


