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Resumo 

 

A produção de imagens impactantes tornou-se indispensável ao telejornalismo, 

principalmente, ao gênero policial. Flagrantes de crimes, acidentes de trânsito e casos 

inusitados constituem uma importante ferramenta na briga pela audiência entre as 

emissoras de TV, mas o registro “ao vivo” de eventos noticiáveis continua sendo um 

grande desafio para o jornalismo televisivo. Nesse sentido, os jornalistas amadores, 

agentes sem formação superior específica, passaram a desempenhar um papel 

fundamental nas coberturas de crime. Seu trabalho, no entanto, foi representado de forma 

caricaturizada através do longa-metragem “O Abutre” (2014). Sendo assim, o objetivo 

desse artigo é mostrar quem são e como atuam os amadores para discutir em que medida 

seu uso pelos telejornais expõe os limites da autoridade jornalística no Brasil.  
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Introdução 

 

Esse artigo pretende discutir o papel do chamado “jornalista amador” na rotina 

produtiva da imagem na notícia televisiva e de que maneira sua inserção no telejornal 

impacta da autoridade jornalística no Brasil. Partido da análise da representação desse 

agente no longa-metragem O Abutre 3, de 2014, procuramos demonstrar quem são os 

amadores e como atuam no processo produtivo de imagens ao vivo para o telejornalismo 

policial, tema pouco debatido nos estudos de jornalismo até mesmo pela dificuldade de 

                                                   
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista e mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação (PPGCOM) da UFF. 

aline_grupillo@hotmail.com  
3 No original “Nightcrawler”, traduzido com uma espécie de “rastejante noturno”. Trata-se de um longa-metragem em 

que o ator principal percebe a crescente demanda por conteúdos violentos nos telejornais locais da Califórnia, nos 

Estados Unidos e decide, depois de tentativas frustradas de conseguir um emprego formal, investir na compra de 

equipamentos de filmagem. Lou Bloom torna-se um jornalista amador requisitado e ascende rapidamente na estrutura 
profissional de uma emissora local centrada no telejornalismo policial. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TtE5jh8kjqQ>. Acesso em 03 jun. 2016. 

mailto:aline_grupillo@hotmail.com
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acesso às informações pertinentes ao modus operandi da produção no gênero. O debate 

sobre a atuação do jornalista amador parece central para as discussões entorno da 

autoridade jornalística, pois problematiza a exigência do diploma superior específico para 

o exercício da prática profissional no Brasil.  

Em linhas gerais, O Abutre mostra a importância que imagens espetaculares 

adquiriram entre os programas jornalísticos, especialmente os policiais, na briga diária 

pela audiência. Muito embora trate dos modos de produção no telejornalismo americano, 

o filme problematiza a rotina produtiva telejornalística como um todo ao abordar os 

modos obscuros de obtenção de cenas impactantes pelos telejornais. Nesse aspecto, o 

trabalho do jornalista amador está diretamente vinculado à necessidade imagética nas 

produções telejornalísticas, à briga pelos índices de audiência e aos interesses econômicos 

das emissoras de televisão tradicionais. Parte-se do princípio de que, além da capacidade 

de capturar a atenção do telespectador, esses registros contribuem para reforçar a 

autoridade jornalística junto ao público por meio dos efeitos de “presença” e de 

“proximidade” (ZELIZER, 1990), importantes atributos dos telejornais. Para isso, porém, 

a participação dos jornalistas amadores acaba sendo apagada nas etapas de elaboração 

textual e de edição das notícias. Enquanto jornalistas e emissoras capitalizam prestígio 

junto às diversas instâncias da sociedade, os amadores permanecem no anonimato. 

No telejornalismo brasileiro, outros aspectos devem ser levados em consideração 

se quisermos entender o uso de jornalistas amadores na produção dos noticiários. Entre 

eles estão as limitações estruturais das emissoras, a dificuldade dos jornalistas em 

construir fontes de informação na área policial e a complexidade do acesso aos locais 

considerados hostis à presença das equipes de reportagem profissional. Mas, afinal, quem 

é o jornalista amador? Como ele trabalha e constrói uma rede de fontes indispensáveis à 

produção imagética de impacto para o telejornalismo policial? E em que medida a 

inserção desses agentes nos telejornais expõe os limites da autoridade jornalística no 

Brasil? Não é por acaso, nem mesmo por sorte, que se consegue cotidianamente flagrantes 

diversos para ser processados em notícias. Essa, ao contrário do que se imagina, é uma 

tarefa que exige trabalho de longo prazo na construção de informantes, além de disposição 

para transitar em áreas de conflito e até mesmo conflagradas, particularmente, em cidades 

metropolitanas, assoladas pela violência urbana, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde 

estão concentradas as redações dos principais telejornais policiais do país.  
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Grosso modo, o termo “jornalismo amador” foi associado a uma multiplicidade 

de modalidades relacionadas ao jornalismo open source, ao jornalismo cidadão, ou ao 

jornalismo participativo. Entretanto, ele acabou sendo empregado de forma difusa e se 

tornou insuficiente para dar conta das especificidades dessas práticas. No contexto das 

novas tecnologias da comunicação, enquanto para Aguiar e Barsotti (2014, p.45) a 

atividade pode ser entendida como as experiências “onde o jornalista amador não é 

remunerado e tem acesso direto às ferramentas de publicação até os sites onde o trabalho 

dos cidadãos começa a ser remunerado e a publicação do conteúdo é mediada por 

jornalistas”, para Keen (2009, p.38) o amador corresponde aquele que “cultiva um hobby, 

podendo ser culto ou não, alguém que não ganha a vida com seu campo de interesse, um 

leigo a quem faltam credenciais, um diletante”. Aqui, designamos como sendo jornalistas 

amadores cinegrafistas com variados graus de experiência na produção de imagens sob 

demanda para as emissoras de TV. Esses agentes, embora enquadrados por lei como 

jornalistas, não necessitam do diploma superior específico para o exercício da prática 

profissional. 

Nesse sentido, no Brasil, a utilização do jornalista amador suscita questões quanto 

à retórica da profissionalização do jornalismo mobilizada a partir da década de 1950, com 

o “deslocamento da questão ‘o que é jornalismo e como ele deve ser praticado’ para 

‘quem pode legalmente atuar como jornalista” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 279).  O tema 

torna-se central para compreendermos os efeitos da lógica de “purificação moral” na 

prática jornalística televisiva e de que forma ela se apresenta no telejornalismo policial 

contemporâneo realçando suas limitações e especificidades. Portanto, apesar das 

tentativas de cercamento do campo de atuação dos jornalistas pela exigência do diploma, 

nossa hipótese é de que há uma relação de dependência entre jornalistas profissionais e 

jornalistas amadores na produção do conteúdo audiovisual de impacto. Nessa relação, no 

entanto, o diploma passou a funcionar como uma ferramenta de distinção entre jornalista 

produtores de texto e cinegrafistas produtores de imagem nos telejornais. Em alguma 

medida, esse é também o problema apresentado na trama O Abutre.   

Para sustentar nossos argumentos, este trabalho utiliza como aporte metodológico 

a interpretação de dados coletados no período de março a dezembro de 2016, além de 

entrevistas em profundidade com três jornalistas profissionais e três amadores atuantes 

no telejornalismo policial brasileiro. O confronto comparativo de relatos (BAKHTIN, 

2002) deixa mais claras as tensões e disputas existentes no interior da comunidade 
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jornalística profissional e suas tentativas de apagamento dos amadores na produção diária 

da notícia. Com o intuito de aprofundar essas questões, partimos da análise do filme “O 

Abutre”, que trouxe esse personagem ao conhecimento do grande público. Para isso, o 

artigo está dividido em três partes: na primeira, pretende-se discutir as aproximações e os 

distanciamentos entre a realidade e a ficção. Na segunda, interessa-nos explorar as 

dificuldades e os meandros da produção de imagens ao vivo no telejornalismo policial. 

Para, então, trazer ao debate o problema dessa prática na autoridade do jornalista 

profissional no Brasil. 

 

Jornalista amador: invenção do cinema ou personagem da vida real? 

 Na madrugada da Califórnia (EUA), um homem magro e sujo tem seu rosto 

iluminado pelos faróis de uma viatura policial. Trata-se de um flagrante de furto. No foco 

da cena está Lou Bloom, um ladrão sem muita expressão no mundo do crime. 

Inicialmente, o personagem sequer chega a despertar grande interesse no espectador, 

entretanto, a dissimulação e a falta de ética do personagem principal de O Abutre ganha 

força quando transpostas para a tarefa que Bloom está prestes a desempenhar. O 

espectador ainda não sabe, mas o ladrão barato será o jornalista amador de sucesso de um 

telejornal policial pautado por crimes brutais, acidentes, escândalos e temas inusitados.   

O personagem Lou Bloom, interpretado pelo ator Jake Gyllenhal, ganha vida ao 

presenciar um grave acidente em que dois policiais tentam retirar a vítima de um carro 

em chamas. Literalmente no calor do acontecimento, Bloom acompanha a chegada de 

uma equipe de reportagem amadora ao local para a gravação daquele evento e posterior 

negociação das imagens com um canal de TV. Intrigado com a atividade que acabara de 

descobrir e com a possibilidade de um trabalho com maior nível de regularidade e 

estabilidade financeira, Bloom decide investir na compra de equipamentos e inicia ali sua 

jornada como jornalista amador. No que diz respeito à prática cotidiana dessa tarefa, O 

Abutre apresenta aproximações e distanciamentos com o que podemos chamar de 

realidade.  

Bloom é um personagem de carácter duvidoso, disposto a crescer na carreira 

jornalística a qualquer custo. Para isso se utiliza de métodos escusos, capazes de levar à 

morte cidadãos comuns em troca da gravação de uma boa cena. A trama carregada de 

dramas e tensões é típica do cinema americano, mas pode-se dizer que o filme se aproxima 

do jornalismo amador da “vida real” em, pelo menos três aspectos: 1) a própria existência 
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da atividade (que muitos acreditam ser coisa de cinema); 2) A importância de imagens de 

impacto para a reportagem policial e 3) as estratégias das emissoras de televisão para 

consegui-las em razão da possibilidade de aumento dos índices de audiência. Em 

entrevista a essa autora, o cinegrafista Ulysses Fontes, contou que o trabalho como 

“amador” começou de maneira similar à representada no longa-metragem. Na época, ele 

era motoboy em uma grande emissora e a ocorrência de um evento inesperado o colocou 

em contato com o mercado da venda de imagens sob demanda:  

 

Calhou de um dia acontecer alguma coisa, se não me engano um acidente, que foi 
a primeira coisa que eu gravei, não tinha ninguém (equipe de reportagem). Eu vi 

aquele desespero, todo mundo estava longe, pouca equipe, pouca estrutura, eu 
falei: estou com a câmera aqui, quer que eu vá lá fazer? (FONTES, 2016) 

 

O depoimento levanta dois pontos importantes sobre o uso do amador no processo 

produtivo da notícia na televisão. O primeiro deles, está relacionado à demanda das 

emissoras por imagens capazes de surpreender o espectador. Para Wolf (1999), a imagem 

corresponde a um dos critérios de noticiabilidade que, na televisão, dizem respeito, em 

primeiro lugar, à possibilidade de fornecerem bom material visual ou seja, “imagens que 

não só correspondam aos standards técnicos normais, mas que sejam também 

significativas, que ilustrem os aspectos salientes do acontecimento noticiado”. Isso quer 

dizer que as imagens devem ter um potencial de valores agregados, apresentar um 

conjunto de requisitos que leve determinado fato a ser processado em notícia.  

O segundo ponto trata das dificuldades estruturais e operacionais enfrentadas 

pelas emissoras para cobrir fatos variados, ao mesmo tempo, em diferentes locais. 

Tuchman (1973) demonstrou quão problemática é a organização da rotina produtiva em 

relação aos eventos inesperados. Mesmo dividindo os acontecimentos em categorias que 

permitam a avaliação do seu potencial de noticiabilidade, o método empregado pelos 

jornalistas não prevê onde os eventos irão acontecer. Nesse sentido, a objetividade 

constitui uma das normas mais importantes que possibilitam os profissionais da imprensa 

processar um grande número de notícias em um curto prazo de tempo.   

Esses dois aspectos explicam, em parte, a relação de dependência desenvolvida 

entre as emissoras de TV e os jornalistas amadores. De certo modo, a dinâmica empregada 

por esses agentes contribui para agilizar a produção de conteúdo audiovisual noticiável, 

imprescindível às produções telejornalisticas. Os jornalistas amadores utilizam 

equipamentos portáteis e meio de transporte próprios – geralmente motocicleta – no 
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comprimento de pautas e a ausência de uma identidade funcional lhes garante acesso 

rápido a lugares conflituosos e até mesmo conflagrados para a captação de imagem. Além 

disso, a aproximação de fontes de informação diversas possibilita o acompanhamento dos 

desdobramentos dos fatos, na medida que eles ocorrem. Para o cinegrafista Jadson 

Marques, atuante nessa área, é assim que os amadores conseguem registrar “ao vivo” 

resgates, perseguições, tiroteios e crimes variados, inclusive, em locais hostis à presença 

de equipes de reportagem profissionais:  

 

Às vezes, amigos que me ligam, entendeu? Amigos de confiança, tem 
comandantes, tem tudo, mas é sigilo total. [...] A gente tem um acesso até eles, 

até o dono da favela e amostra a eles qual é o tipo de trabalho. Eu procuro pedir 
que todos eles botem pano no rosto, touca ninja e a gente vai pra um local dentro 
da comunidade onde não tem muita identificação para ninguém saber qual é 
aquele local (MARQUES, 2016). 

 

A demanda das emissoras por jornalistas amadores, em alguma medida, decorre 

também do estigma cultural da reportagem policial como um jornalismo de segunda 

categoria e da existência de um certo preconceito contra os profissionais que atuam nessa 

área (DIAS, 1992). Historicamente, a reportagem policial acabou vinculada ao 

sensacionalismo com a divisão moral da imprensa americana no século XIX, entre o 

jornalismo de narração e o jornalismo de informação. Schudson (2010, p.107-142) tratou 

desses dois modelos colocando o jornalismo narrativo ou de entretenimento associado ao 

consumo imediato de informações extravagantes, e o jornalismo de informação vinculado 

aos ideais de objetividade e análise mais aprofundada do conteúdo noticiado. Esse modelo 

contribuiu para o desenvolvimento de um conceito elitista de “qualidade” responsável por 

elevar o prestígio do jornalismo de informação frente aos jornais populares oriundo da 

impressa penny.4  

Em parte, isso se deve às relações ambíguas entre jornalistas e suas fontes 

(policiais, delegados, mas também criminosos e contraventores). Repórter de polícia dos 

jornais cariocas na década de 1940, Vargas Júnior relata no livro de Mário Dias como 

conseguia “furar” os demais jornais nas coberturas do gênero: 

 
Quando havia um crime, em tal lugar, para eu poder furar a rapaziada, eu fazia 
contato com o banqueiro da área, ele me dava informantes no local. Não dava 
para fazer milagres, mas eu levantava os crimes desse jeito, com a colaboração 
da contravenção e contatos com o submundo de um modo geral (DIAS, 1992). 

                                                   
4 Ver Schudson, 2010. 
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Roxo (2016) destaca que repórteres de origem popular e baixa escolaridade eram 

os responsáveis, especialmente, pelas coberturas policiais. Mas, embora tivessem um 

acurado faro jornalístico e domínio dos processos de apuração, apresentavam um texto 

precário o que passou a ser considerado um problema pelos reformadores do jornalismo 

naquela década (ALBUQUERQUE, 2009; RIBEIRO, 2007). Apesar de maldita e mal 

vista sob a ótica de um jornalismo moderno, a reportagem policial “sempre foi a 

coqueluche de qualquer jornal” (DIAS, 1992). E o telejornalismo não fugiu a essa regra.  

Na opinião de jornalistas profissionais e amadores entrevistados por essa autora, 

a reportagem policial exige um certo traquejo dos profissionais da imprensa para transitar 

nas regiões mais pobres. Nesse sentido, a TV é bastante prejudicada, principalmente, pelo 

tamanho do aparato de gravação e número de profissionais que mobiliza nas coberturas 

(SQUIRRA, 1993). Além disso, sabe-se que o jornalismo passou a ser uma atividade 

praticada por pessoas oriundas da classe média (MARQUES DE MELO, 1979) e, 

segundo os entrevistados, a origem social dos repórteres dificulta a execução de 

coberturas policiais: 

 
Minha trajetória dentro das matérias policiais acabou se dando, principalmente, 
porque as pessoas notaram que eu tinha facilidade nesse tipo de cobertura por ter 
nascido e sido criado num ambiente como esse. Então, as matérias saíam 

diferentes. Não é que saísse melhor, mas eu sabia exatamente por onde andar, por 
onde me proteger, com quem falar, como falar. Quem está acostumado a ir no 
Talho Capixaba, no Leblon, não vai ter o mesmo tipo de linguagem pra poder 
falar num boteco dentro da favela, não vai, não vai (ADEILTON OLIVEIRA, 
2016). 

 
 

Tem lugar que precisa chegar com educação. Protesto não podia chegar 
abaixando muito a voz. Não podia abaixar a cabeça para os caras. Na comunidade, 
você já tem que chegar mais devagar, tu não vai chegar “roncando” porque senão, 
eles é que mandam (ULYSSES FONTES, 2016). 

  

 Os depoimentos indicam o grau de dependência das emissoras por cinegrafistas 

que trabalham como freelancer. A venda de cenas avulsas para os telejornais tornou-se 

um mercado desde o final dos anos 1980 quando o desenvolvimento de aparatos portáteis 

de gravação em VHS possibilitou a produção de registros caseiros por pessoas comuns 

(SQUIRRA, 1993, p.131-134). De lá para cá, o aperfeiçoamento tecnológico, o processo 

de convergência de mídias e a mudança no comportamento dos consumidores da notícia 

ampliaram a oferta de imagens amadoras e sua utilização pelos telejornais.  
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A produção de imagem no telejornalismo policial 

O jornalismo amador ajudou a resolver um problema latente nas redações de TV: 

a produção de imagem para as reportagens policiais. É verdade que alguns profissionais 

gostam e sabem fazer coberturas dessa natureza, mas a decisão de acompanhar os 

acontecimentos em áreas consideradas de risco se tornou ainda mais problemática a partir 

de 2002. Naquele ano, o jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, foi descoberto por 

traficantes de drogas durante a produção de uma matéria sobre prostituição infantil em 

bailes funk nas comunidades pobres do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O 

produtor, que portava uma câmera escondida, foi capturado, torturado e assassinado na 

Vila Cruzeiro, conhecido território de criminosos bem armados e cruéis (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004).  

Até então, a entrada de equipes de reportagem em áreas de conflito armado era 

mediada pelos líderes das associações de moradores, responsáveis por avisar e conseguir 

a autorização dos chefes do tráfico de drogas para a permanência de repórteres e 

cinegrafistas no interior das comunidades. Para o jornalista Adeilton Oliveira, a morte de 

Tim Lopes representou um marco na ruptura de um pacto implícito existente entre 

imprensa e o poder paralelo ao Estado: 

 
Inegável que depois da morte do Tim Lopes isso acabou sendo um divisor de 
águas. Se até então a imprensa era considerada uma aliada, a imprensa passou a 
ser vista como inimiga. [...] Durante muito tempo, essa relação permaneceu meio 
perniciosa, eu te aceito como traficante de drogas, mas você me deixa entrar na 
favela pra poder falar o que eu quero. Em algum momento isso ia acabar criando 

algum tipo de conflito (OLIVEIRA, 2016). 

 

 Nesse sentido, a reportagem investigativa ou mesmo cobertura policial, que já era 

problemática mesmo antes da morte de Tim, se tornou ainda mais difícil de ser executada. 

E o uso de jornalistas amadores pelas emissoras acabou intensificado, embora sua 

inserção nos telejornais não seja recente. Para se ter uma ideia, em 31 de março de 1997, 

o Jornal Nacional atingiu o pico de 45 pontos na audiência com imagens da violência 

urbana gravadas por um jornalista amador.5 Naquela edição, o JN chocava o país com 

cenas da truculência policial contra moradores da Favela Naval, em Diadema, São Paulo. 

O caso ganhou destaque na grande imprensa e levou o jornalista Daniel Castro a afirmar 

que o jornalista amador se tornava “um personagem cada vez mais importante no 

                                                   
5 Dados publicados na coluna Daniel Castro na Folha de São Paulo, em 06/04/97. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv060410.htm acesso em 21/12/16. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv060410.htm
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telejornalismo brasileiro”.6 Apesar das polêmicas em torno da venda da fita para a Rede 

Globo, o seu uso rendeu ao jornalista Marcelo Rezende, repórter responsável pela 

apresentação da matéria, o Prêmio Libero Badaró de Jornalismo7. Portanto, jornalista e 

emissora capitalizaram sua autoridade junto à comunidade jornalística, público e 

instâncias do Estado com o uso dos recursos produzidos por um jornalista amador. O 

cinegrafista que as gravou continuou no anonimato. 

Segundo o diretor de Aqui Agora, Albino Castro, na década de 1990, o noticiário 

chegou a ter um cadastro de 250 cinegrafistas amadores pagando de R$ 200 a R$ 500 

reais por fita.8 Já na rede paranaense CNT, o número chegava a 800 câmeras amadores 

fixos, que podiam receber até R$ 1.000 reais por imagem. Ao longo dos últimos anos, o 

serviço dos amadores se profissionalizou. Em entrevista a essa autora, a jornalista 

Jucimara Pontes confirmou que, além da captação de imagens, esses agentes produzem 

as próprias pautas, entrevistam e participam de forma mais efetiva do processo de 

produção da notícia: 

 
Além de fazer imagens, eles apuram. Às vezes eu apurei uma coisa da redação, 

mas ele lá, ele acaba ouvindo outras histórias de outras pessoas que eu não 
consegui pegar da redação. Ele acaba, com a informação dele, acrescentando na 
matéria, o fulano estava lá, ele viu, ele gravou com a pessoa (PONTES, 2016). 

 

O site cinegrafistas.com explica que os amadores “acompanham o trabalho da 

polícia, bombeiros, ambulâncias e fazem imagens de assalto, tiroteio, acidente, etc. Em 

seguida, com as imagens captadas, oferecem para as emissoras de televisão”. Esses 

indivíduos são autodidatas que levantam informações e precisam estar atentos para 

“descobrir as ocorrências em andamento” e, assim, estar “no lugar certo, na hora certa”. 

O site lista 10 dicas para se tornar um amador profissional.9 Depois de captado e algumas 

vezes até pré-editado, o material é levado até a redação ou enviado por e-mail para ser 

                                                   
6 As imagens que revelaram a violência da Polícia Militar em Diadema foram gravadas durante uma semana em fita 

VHS pelo operador de câmera Francisco Romeu Vanni. Segundo o cinegrafista, prestador de serviço no programa Sai 

de Baixo à época, a emissora adquiriu o material ilegalmente por 10 mil reais. Já O jornalista Marcelo Rezende afirma 
que conseguiu as imagens com uma fonte e que para ele não interessava a origem da gravação contato que ela fosse 

verídica. Para a elaboração da reportagem foi montado um grupo de jornalistas da Rede Globo para levantar 

testemunhas e apresentar as cenas em forma de reportagem. Essas informações foram obtidas durante entrevista em 

profundidade realizadas em 2017. 
7 http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/favela-naval.htm.  
8 Entrevista do diretor Albino Castro ao jornal Folha de São Paulo (06/04/97) para matéria que abordava a emergência 

dos cinegrafistas amadores em decorrência do caso ‘Favela Naval’ na cidade de Diadema. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv060410.htm> acesso em 21/12/16. 
9 Disponível em: <https://cinegrafistas.com.br/2011/10/08/10-dicas-para-cinegrafista-amador/> acesso em 20 jun. 

2016  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/favela-naval.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv060410.htm
https://cinegrafistas.com.br/2011/10/08/10-dicas-para-cinegrafista-amador/
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avaliado por repórteres e editores. Atualmente, o valor do conteúdo gravado gira em torno 

de R$ 150,00, mas pode ser elevado de acordo com o potencial de impacto das cenas. 

 

Jornalista amador e autoridade jornalística  

 Em linhas gerais, na trama O Abutre é a tirania da audiência que ganha destaque. 

Ela mobiliza editores, redatores, produtores e repórteres na seleção e produção de 

conteúdos capazes de provocar comoção no público ainda que para isso seja necessário o 

uso de artifícios pouco convencionais ou mesmo a negociação com os princípios éticos 

norteadores do jornalismo. Não se pode perder de vista que trata-se de uma ficção, 

entretanto, a crítica dos diretores do longa-metragem remete aos modos obscuros de 

produção da imagem na TV. Historicamente, no telejornalismo dos Estados Unidos, a 

produção da imagem desempenhou um papel fundamental na própria consolidação dos 

telejornais (WEAVER, 1993; BIRD & DARDENE, 1993). A literalidade da imagem, 

reforçada pelo som gravado, sustentaram a explicação de que não apenas a televisão, mas, 

principalmente, o telejornalismo poderia ser considerado espelho das sociedades. Essa 

metáfora contribuiu para a compreensão da notícia como sendo um reflexo mais ou menos 

literal dos acontecimentos diários.  

Por outro lado, a imagem contribui para a produção de um “efeito de proximidade” 

fundamental na credibilidade e na manutenção da autoridade jornalística. Por isso, para 

Zelizer (1990, p.38) entre as estratégias utilizadas pelo telejornalismo na construção dessa 

autoridade, a presença do repórter no local dos acontecimentos é uma das mais 

importantes, pois confere valor testemunhal às histórias transmitidas. Assim, “a 

proximidade atua como um fator na seleção, formatação e apresentação das notícias”. Em 

outras palavras, ela se transformou em valor num conjunto de práticas ritualizadas. 

Apesar disso, estar no lugar dos acontecimentos no momento em que eles ocorrem 

constitui um grande desafio para o telejornalismo. Nesse sentido, O Abutre revela a 

existência de agentes externos à comunidade profissional na produção de conteúdo “ao 

vivo” para os telejornais. Os “jornalistas amadores”, cinegrafistas especializados no 

registro de cenas espetaculares e de flagrantes diversos, passaram a ser fundamentais na 

elaboração dos programas “mundo cão” na TV (MIRA, 1995). Muito embora a 

reportagem cinematográfica esteja incluída entre as atividades jornalísticas pela lei de 

regulamentação da profissão (Decreto 83.284/1979)10, o termo amador denota as 

                                                   
10 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d83284.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d83284.htm
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tentativas de cercamento da comunidade de profissionais pela exigência do diploma 

superior específico para a prática profissional.    

Sendo assim, considerando ser o repórter cinematográfico um agente pertencente 

ao corpo de produção do telejornalismo brasileiro, interessa-nos saber em que medida sua 

participação ativa na elaboração da notícia expõe os limites da autoridade jornalística no 

Brasil? Embora reconhecidamente indispensáveis à produção de conteúdo de impacto 

para os telejornais, os jornalistas amadores foram submetidos a um processo de 

apagamento histórico pelas estratégias de produção de autoridade jornalística empregas 

na redação e edição das reportagens na televisão. Comumente, esses agentes são 

apresentados ao público de maneira abstrata através do crédito “cinegrafista amador”. Em 

última análise, esse problema decorre da ausência do curso superior tradicional entre os 

cinegrafistas11, como explicitado na fala do jornalista Adeilton Oliveira: 

 
É claro que tudo isso demanda uma responsabilidade maior de quem está nos 
cargos de chefia, nos cargos de edição, de saber avaliar que aquele material, 
daquele jornalista amador, que não tem a formação jornalística tradicional, que 
não tem a bagagem necessária para exercer aquele tipo de autoridade, não tem 
as mesmas premissas éticas que a gente aprende nos bancos de faculdade. Essas 
imagens, esses materiais precisam ser mais bem avaliados do que os materiais 
que chegam das formas tradicionais porque eles chegam praticamente sem filtro 

(OLIVEIRA, 2016 [grifos meus]). 

 

 O depoimento sintetiza o problema da autoridade jornalística no telejornalismo 

contemporâneo, pois, de certo modo, ele traduz o drama da comunidade jornalística 

profissional nas tentativas de reserva do campo de atuação dos jornalistas pela exigência 

do diploma. Ainda que tenha sido derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009, o 

título acadêmico continua funcionando como uma importante ferramenta de distinção 

entre profissionais e amadores. Daí, a falta de autoridade e de premissas éticas entre 

aqueles dos quais se dispensa a portabilidade do título conferido pelas universidades.  

Albuquerque (2009, p.281) argumenta que a retórica do profissionalismo 

jornalístico no Brasil apresenta fundamentos específicos que podem ser encontrados em 

uma “retórica de purificação moral” mobilizada pelos jornalistas brasileiros na década de 

1950. Nesse período identifica-se substancial transformação no jornalismo nacional em 

direção à modernização da atividade. O momento é considerado fundamental “no 

processo de incorporação, pelo jornalismo brasileiro, de valores e procedimentos 

                                                   
11 No Brasil, menos de 1% dos jornalistas com curso superior atuam na função de repórter cinematográfico (Mick & 

Lima, 2013, p.57) 
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profissionais oriundos do jornalismo americano” a exemplo da lógica da objetividade. No 

Brasil, porém, a retórica da profissionalização sofreu adaptações, fugindo em parte do 

contexto original. Os recursos técnicos do jornalismo americano, que haviam inspirado a 

modernização da imprensa brasileira, acabaram sendo empregados na sustentação de uma 

retórica fundamentalmente elitista com ênfase na distinção pela técnica e valorização do 

texto em detrimento à figura do repórter. Por isso, para Albuquerque (2009), a década de 

1950 deve ser entendida como um marco importante no desenvolvimento de um caminho 

próprio pelo jornalismo brasileiro [grifos do autor]. Uma espécie de modernização 

colonial, adaptada ao modelo elitista e autoritário característico da formação social e 

cultural do Brasil (FREYRE, 2003). 

 Sendo assim, Roxo (2016, p.84) sustenta que “o processo de renovação da técnica 

jornalística na década de 1950, adaptado do modelo americano, pode ser entendido como 

um movimento de afirmação de setores de uma nova classe média que emergia nos 

centros urbanos”. Assim, o conceito de profissionalização passou a definir “quem pode 

ser jornalista, em detrimento da definição de como o jornalismo deve ser exercido” 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 282) [grifos do autor]. Dois fatores corroboraram para a 

demarcação das fronteiras para o exercício profissional. O primeiro deles, a exigência do 

diploma específico através do Decreto-Lei nº 972/1969 que exerceu papel fundamental 

no processo de reserva de mercado para os jovens jornalistas recém formados.12 O 

segundo foi a regulamentação da profissão pelo Decreto 83.284 de 13 de março de 1979.  

 Nesse sentido, a profissionalização figurou como uma forma de combate ao 

“amadorismo” e à “picaretagem” existentes no jornalismo. A narrativa dos reformadores 

construiu uma mitologia em 1950 como os anos de ouro do jornalismo brasileiro, 

enaltecendo o empreendedorismo, o dinamismo e a inovação dos jovens jornalistas recém 

graduados em detrimento do jornalismo “improvisado” e “irracional” do passado 

(ROXO, 2016, p. 86). A partir da experiência da imprensa escrita, pode-se inferir que 

essa ideologia foi determinante para a oposição periférica ocupada pelo cinegrafista no 

telejornalismo brasileiro. Um agente reconhecidamente importante no processo 

produtivo, mas culturalmente alijado da produção intelectual textual e, por isso, rejeitado 

                                                   
12 Segundo Weber (2000, p.168 apud Roxo, 2016) em 1968, existia vinte cursos de comunicação registrados no Brasil. 

Com o decreto-lei 972 esse número saltou para 46 em 1972, 60 em 1980, sendo a maioria em escolas particulares, o 

que aponta para uma super produção de jornalistas. Segundo levantamento do perfil dos jornalistas brasileiros, realizado 

em 2012, há atualmente 315 cursos de graduação no país entre universidades públicas e privadas (MICK & LIMA, 
2013) 
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como profissional pela ausência da formação superior específica, conforme explicitado 

pelos informantes: 

 

Cada um no seu lugar né?! Na hora de eu chegar para apurar o que aconteceu, 
para pensar em montar uma matéria, até aí eu sou (jornalista). Agora, na hora de 
finalizar um texto, o jornalista estudou muito mais, ele não vai errar na 
concordância, que eu posso errar. O jornalista é o cara que finaliza o texto 
(FONTES, 2016). 

  

Jornalista pra mim, assim, no ramo de ser repórter, tem que estudar. Eu não 
estudei para isso, eu estudei para fazer imagem. O registro profissional vem bem 
grande, jornalista, quer dizer que sou? Primeiro que eu teria que estudar, fazer 
faculdade. Para mim, deveria ser um registro diferenciado (MARQUES, 2016). 

 

 

A profissionalização no jornalismo tem sido estudada como um processo 

ideológico distinto e emergente que reproduz o consenso sobre quem é o real jornalista e 

qual mídia noticiosa pode ser considerada como exemplo do jornalismo verdadeiro 

(DEUZE, 2005). Nesse aspecto, a ideologia profissional consiste em um sistema de 

crenças e valores que se perpetuam e lastreiam o “caminho dominante pelo qual os 

produtores de notícia dão significado ao seu trabalho” (idem, p. 446). Nesse caminho, 

cinco valores se destacam como legitimadores da ideologia profissional jornalística: a 

prestação de serviço público, a objetividade, a independência e a autonomia, além da 

imediaticidade e da ética.  

Entretanto, a exibição de vídeos amadores, embora largamente utilizada nas 

narrativas telejornalísticas vêm sendo questionada em relação a sua contribuição para um 

jornalismo audiovisual de maior qualidade (BECKER, 2012). Ao analisar o quadro 

Parceiros do RJ, da TV Globo, Becker (2012, p.84) reconhece a inovação da parceria 

com moradores de áreas metropolitanas do Rio de Janeiro, embora argumente que “ter 

uma câmera na mão, não gera necessariamente, combinações mais inventivas entre texto 

e imagem, tampouco uma representação mais diversa do cotidiano”. Nesse aspecto, a 

ideologia do profissionalismo permite aos repórteres das comunidades serem apenas 

“parceiros” que personalizam o vínculo entre a emissora e a audiência nas áreas 

conflituosas. 

 

Considerações Finais 

 O cinema e a própria televisão têm produzido filmes, séries, novelas, etc. que, de 

alguma forma, tentam mostrar ao público parte da rotina profissional dos jornalistas, seus 
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desafios, o trabalho investigativo da imprensa e a cultura compartilhada pelos 

profissionais da área. O drama Todos os Homens do Presidente (1976) levou às telonas 

um dos maiores casos de corrupção e trama política da história americana descoberto 

pelos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post. O caso Watergate 

noticiado na primeira página, em 1972, levou à renúncia do presidente Richard Nixon. 

 No Brasil, coube ao seriado Plantão de Polícia (1979) mostrar os dramas de 

Waldomiro Pena (Hugo Carvana), o repórter policial sem curso universitário, 

inconformado com as reformas promovidas pelo editor Serra (Marcos Paulo), formado 

em comunicação. Pena representava uma espécie em extinção: o jornalista autodidata que 

conseguia levantar pautas através de ligações arriscadas e suspeitas com fontes do 

“submundo”, uma categoria que começou a desaparecer com a chegada da imprensa 

moderna.  

 Por sua vez, O Abutre apresenta ao público um agente “invisível” ao telespectador 

apesar de totalmente integrado ao processo noticioso. O jornalista amador é mais que um 

personagem de filme. É um produtor de imagens e informações com o qual o 

telejornalismo contemporâneo mantém relação de interdependência na elaboração de 

reportagens, especialmente as policiais. Apesar disso, a falta da formação superior define 

sua posição periférica no campo de pertencimento da cultura jornalística, pois essa acaba 

sendo demarcada pela técnica e pela produção textual em detrimento da produção da 

imagem nos telejornais. 
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