SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
VIII Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores em Jornalismo (JPJOR)
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – 7 a 9 de Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uma análise das publicações sobre o Homem-Aranha no
jornal fictício Clarim Diário à luz da ética jornalística e
critérios de noticiabilidade
Ingrid Cutrim Garcia Leite1
Li-Chang Shuen Cristina Silva Sousa2
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a prática jornalística com base nas publicações do jornal fictício Clarim Diário acerca do Homem-Aranha, nas histórias em quadrinhos (HQs), visando entender
de que forma o jornal cria a representação do super-herói, fazendo uma comparação do jornalismo fictício
com o do mundo real. A pesquisa investiga, ainda, como a realidade do jornalismo é representada no
mundo fictício das HQs, as quais apresentam várias reflexões sobre o mundo real. O estudo enfatiza a
perspectiva qualitativa, através da pesquisa bibliográfica e análise do conteúdo das publicações do Homem-Aranha, abordando questões como sensacionalismo, opinião pública e ética profissional. A partir da
análise realizada, é possível identificar que o jornalismo fictício do Clarim retrata o jornalismo praticado
na vida real, em sua reconstrução dos fatos e no interesse do veículo em induzir o leitor para uma nova
interpretação sobre os acontecimentos
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1. Introdução
Para além do divertimento, as histórias em quadrinhos são carregadas de sentidos que
perpassam o mundo fictício, levando os leitores a refletirem sobre o mundo real. Como é o caso
da história em quadrinhos do Homem-Aranha, criada em 1962, com o personagem Peter Parker
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que adquire superpoderes após ser picado por uma aranha. Na fase adulta do herói, ele passa a
trabalhar em um jornal, o Clarim Diário, o qual é o foco desta pesquisa.
O jornal fictício Clarim Diário é um dos mais importantes jornais do mundo dos quadrinhos e é o jornal principal dos quadrinhos do Homem-Aranha, pois é nele que Peter Parker (identidade do Homem-Aranha) trabalha como fotógrafo freelancer. Neste universo, é possível perceber que o Clarim é o principal meio de informação sobre os crimes e atos de heroísmo dentro de
uma Nova York fictícia.
A maioria das notícias retratadas no jornal é sobre atos envolvendo o personagem do Homem-Aranha, o herói mascarado que luta contra o crime e esconde sua verdadeira identidade.
Nesse contexto, o dono do jornal, J.J. Jameson, que é abertamente contra atos de heroísmo exercidos por super-heróis mascarados, se torna um dos primeiros antagonistas do Homem-Aranha,
publicando sempre notícias que distorcem as atitudes do herói e levam a população a se questionar sobre a verdadeira intenção dele.
Levando em conta que o jornal Clarim Diário se torna parcial e cede aos interesses do dono, J.J. Jameson, ao criar uma imagem distorcida do herói de Nova York e o transforma em um
criminoso, busca-se analisar durante a pesquisa quais critérios de noticiabilidade o Clarim Diário
usa em sua cobertura sobre as ações do Homem-Aranha, além de analisar a ética jornalística e o
sensacionalismo presente no periódico, visando entender como eles influenciam a representação
que o jornal faz do super-herói, por meio de uma comparação com a realidade do universo jornalístico. Desse modo, este trabalho pode contribuir para uma análise no campo da Comunicação,
ao tentar compreender o papel da mídia na sociedade.
A investigação faz uso do método qualitativo, utilizando em sua metodologia a pesquisa
documental que abrange a coleta de dados em 5 revistas publicadas entre os anos de 1986 e 1999,
nas quais são analisados trechos que correspondem às publicações do Clarim Diário sobre o Homem-Aranha. A análise das narrativas jornalísticas realizadas no Clarim levantam informações
sobre o conteúdo jornalístico utilizado para construir a imagem do personagem, fazendo um
comparativo com o jornalismo da vida real. Além disso, o trabalho também utiliza a pesquisa bibliográfica, fazendo uso de autores que abordam as temáticas das HQ’s e da prática jornalística.
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2. Histórias em Quadrinhos e suas contribuições
Dentre suas diversas contribuições, as HQ oferecem entretenimento, fantasia e fazem o
leitor ingressar em uma narrativa que o leva a passar o tempo de forma divertida e didática. Em
seu livro sobre a leitura crítica dos quadrinhos, Luyten (1989) afirma que além de uma distração,
as histórias em quadrinhos exercem a função de informar e educar contribuindo também para a
formação crítica dos leitores.
Já segundo Cirne (1970), tanto os polos educacionais como os jornalísticos se voltaram
para a narrativa dos quadrinhos, exercendo um papel metalinguístico entre o comunicacional e o
artístico. Para o autor, as vertentes políticas, sociais e econômicas dos quadrinhos se projetam no
espaço-tempo gráfico das revistas e jornais (CIRNE, 1970, p. 12). A popularidade das histórias
em quadrinhos ganhou destaque no mundo do entretenimento, logo artistas começaram a criar
narrativas mais elaboradas e com personagens mais bem trabalhados para conquistar os leitores.
Nos Estados Unidos, começam a ganhar destaque as narrativas com personagens heroicos, nas
quais prevalece a premissa da luta do bem contra o mal. De acordo com Cirne (1970), o surgimento dessas narrativas tem a ver com a necessidade da classe média e da sociedade do consumo.
Luyten (1989) define a questão cultural como o principal atributo para difusão das histórias em quadrinhos. Para a autora, a cultura se reflete até mesmo na criação das personagens como “um conceito imposto pelas nações industrializadas centrais, notadamente os Estados Unidos
da América do Norte” (p. 54). As HQs, segundo a autora, giram em torno de personagens bons e
maus, sendo que os bons ganham atributos físicos tipicamente de homens norte-americanos: alto,
loiro, queixo anguloso, musculatura invejável e, sobretudo, inteligentes. Assim surgem os primeiros heróis, como Capitão América, por exemplo.
Nesse contexto, Eisner (2013) analisa que a história em quadrinhos é um veículo que visa
transmitir a informação de uma maneira que seja de fácil absorção para o leitor, desta forma ela
pode relatar ideais e conceitos fazendo uma analogia com fenômenos já conhecidos na vida real.
Sendo assim, uma história em formato de quadrinhos utiliza, de maneira caricata e estereotipada,
recortes da realidade para que o leitor entenda mais facilmente o teor daquela representação.
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Apesar das definições, o estereótipo é bastante comum nos quadrinhos. Ele é uma necessidade maldita – uma ferramenta de comunicação da qual a maioria dos cartuns não consegue fugir [...] A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis da
conduta humana, isso torna necessária a simplificação de imagens transformando-as em
símbolos que se retêm. Logo, estereótipos (EISNER, 2013, p. 21).

Desta forma, é possível dizer que as HQs são capazes de atingir uma boa parcela da população, principalmente do público infanto-juvenil. As narrativas estão tomando um formato mais
literário, e o conteúdo vem sendo cada vez mais diversificado, não se atendo apenas a entretenimento descartável e violência gratuita. Essas reflexões mostram que as histórias em quadrinhos
se difundiram como meio de comunicação de massa a partir de uma sociedade de consumo e tiveram como ponto de partida o grande ápice da indústria cultural. Por isso, é preciso discutir, além
de tudo, o caráter ideológico por trás da criação de uma personagem.
Pode-se inferir que o caráter ideológico está presente nos quadrinhos assim como em
qualquer outro meio de comunicação de massa, mas é importante refletir também que as HQs vão
muito além desse discurso. Como aponta Luyten (1989), essas histórias exercitam a criatividade
do leitor e favorecem a imaginação, além de mostrarem fatos do cotidiano e histórias saídas do
dia a dia de uma forma didática, que favorecem a consciência crítica.

2.1.

A relação entre Peter Parker e J.J. Jameson

A primeira história em que o Homem-Aranha apareceu foi publicada em 1962, na décima
quinta edição de uma revista em quadrinhos chamada Amazing Fantasy (Fantasia Incrível), criado por Stan Lee. Além de ser um adolescente, Peter era um estudante de ensino médio comum,
morador do subúrbio e que passava por diversos conflitos típicos da idade, como conquistar uma
garota que ama e ganhar popularidade na escola. Como perdeu os pais muito cedo, o jovem é criado pelos tios May e Ben Parker.
No enredo, os poderes de Peter vêm de uma forma inusitada, após uma visita da escola a
um laboratório, o rapaz é picado por uma estranha espécie de aranha, modificada geneticamente e
radioativa. Após o processo de mutação, o garoto ganhou superpoderes como a habilidade de escalar paredes, força extraordinária, velocidade e agilidade, além do famoso “sentido aranha”, um
mecanismo que o alerta toda vez que o perigo se aproxima. Um dos momentos que marcam a tra4
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jetória do personagem acontece logo após a morte de seu tio Ben Parker morto por um assaltante,
que o faz refletir sobre a forma que usa seus poderes. Lembrando das sábias palavras do falecido
tio “com grandes poderem vêm grandes responsabilidades”, Peter decide usar o seu disfarce para
lutar contra o crime em Nova York.
Mas, além de lutar contra o crime, Peter Parker precisa trabalhar para ajudar nas despesas
de casa, além de cuidar da sua tia May, por isso o jovem decidiu começar a fazer alguns bicos. O
principal deles foi seu trabalho como fotógrafo freelancer no jornal impresso Clarim Diário, comandado e editorado por J. Jonah Jameson. O trabalho de Peter no jornal é basicamente tirar fotos de si mesmo vestido de Homem-Aranha e vender para Jonah, que sempre publica notícias relacionadas ao herói. Embora empregue Peter Parker como fotógrafo, J. Jonah Jameson se torna
um dos maiores antagonistas do Homem-Aranha nos quadrinhos. Autoritário, o dono e editor do
Clarim dedica sua vida a condenar publicamente a figura do Homem-Aranha como uma ameaça à
cidade de Nova York, usando sua influência para fazer a população temer o herói, a qual, por
conta das manchetes do Clarim, chegou muitas vezes a desconfiar das reais intenções do “vigilante”.
Neste universo, é possível perceber que o Clarim é o principal meio de informação sobre
os crimes e atos de heroísmo dentro de uma Nova York fictícia. A maioria das notícias retratadas
no jornal é sobre atos envolvendo a personagem do Homem-Aranha. J.J. Jameson é abertamente
contra atos de heroísmo exercidos por super-heróis mascarados e sua total parcialidade é expressa
em cada manchete do Clarim Diário, criando uma imagem distorcida do herói de Nova York e
transformando-o em um criminoso.3

2.2 J.J. Jameson e o Clarim Diário
A trajetória de J.J. nos quadrinhos do Homem-Aranha como repórter é bastante interessante. Filho de um veterano abusivo, Jameson começou sua carreira jornalística como um entregador de jornais, em seguida, passou a cuidar de cópias (xerox) para o Clarim Diário, anteriormente editado pelo velho Jameson, que alguns presumem ter sido seu pai. Aos vinte anos, o jo3

Fonte: Marvel Universe Wiki – Homem-Aranha (Peter Parker). Disponível em:
<http://marvel.com/universe/Spider-Man_(Peter_Parker)>. Data de acesso: 30/10/2017.
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vem J.J. descobriu uma corrupção policial cometida pelo suposto herói Sam Kenner. Jameson, no
entanto, conseguiu expor Kenner com a ajuda de William Goodman, proprietário do Clarim. A
partir de então, J.J. se tornou um repórter do Clarim em tempo integral, incluindo um período
como correspondente de guerra, criticando a maioria dos heróis fantasiados como vigilantes em
busca de glória relegando o homem comum.
Algum tempo depois, Jonah casou-se com sua namorada do colégio, Joan. Jameson subiu
de cargo para editor-chefe e tornou-se conhecido por apoiar os direitos civis e reprimir a criminalidade organizada. Quando os herdeiros de Goodman colocaram o Clarim à venda, Jameson gastou todas as suas economias para comprar o jornal. Ainda um repórter de coração, J.J. se aventurou para a Coreia para uma matéria especial, mas foi devastado pela notícia de que sua esposa
Joan foi morta por um pistoleiro mascarado, em sua ausência. Esse foi um dos motivos que contribuiu para sua desconfiança em relação aos vigilantes mascarados e ao ideal heroico.
Quando o Homem-Aranha começou a atuar na luta contra o crime em Nova York, Jameson prometeu expô-lo como um farsante em busca de publicidade, baseando-se em fotos de Peter
Parker, não sabendo que estava empregando o próprio Homem-Aranha. A obsessão de Jonah pelo
herói se tornou tão perturbadora, que nem mesmo quando o mascarado salvou seu filho, o editor
desistiu da ideia de destruir sua imagem. Ao longo de sua trajetória nos quadrinhos, J. Jonah Jameson chegou até mesmo a unir-se com alguns vilões e inimigos do Homem-Aranha para tentar
derrotá-lo. Apesar das tentativas falhas de vencer o herói com as próprias mãos, a principal forma
de Jameson distorcer a imagem do mascarado era através do Clarim Diário.4

3. Ética, noticiabilidade e a presença sensacionalismo no jornalismo
Para Berger e Luckmann (1991), as notícias são as principais atuantes no processo de
construção social da realidade. Para eles, o organismo humano trabalha por meio de uma institucionalização da vida cotidiana e é através desta institucionalização que surge o jornalismo como
forma de transmissão de conhecimento. Apesar disso, esses processos que legitimam os mecanismos institucionais trabalham com base na intersubjetividade e na biografia individual, levando
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Fonte: Marvel Universe Wiki – Homem-Aranha (Peter Parker). Disponível em:
<http://marvel.com/universe/Spider-Man_(Peter_Parker)>. Data de acesso: 30/10/2017.
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consigo a tradição teórica e legitimando explicações e justificações históricas por meio de uma
ordem institucional.
Embora seja possível perceber uma influência pessoal na produção da notícia, o jornalista
também sofre uma espécie de pressão do meio editorial. Essa “pressão” vem por meio do vínculo
empregatício, o que confere o poder de uma empresa jornalística sobre o profissional. Sousa
(2002) comenta que o jornalista sofre uma espécie de constrangimento vindo da política editorial
para que faça seu trabalho de acordo com as normas da empresa, seja ela de comunicação social
ou para o qual o profissional preste serviços de assessoria.
As organizações noticiosas exercerão, de fato, algum poder sobre os jornalistas, até
devido aos mecanismos da contratação, do despedimento e da progressão na carreira.
Como à organização interessa, à partida, ter pessoas adaptadas à sua dinâmica interna,
percebe-se que o jornalista será sempre constrangido pela política editorial e pela forma
de fazer as coisas no órgão de comunicação social para o qual trabalha (SOUSA, 2002,
p. 54 – 55).

A relação entre jornalista e empregador bate de frente com os principais compromissos
éticos e o interesse público a qual a profissão está ligada. Gomes (2009) explica que, na teoria, o
compromisso do jornalismo é ser honesto e sincero, trabalhando sempre com a objetividade para
afastar do público o risco de engano ou erro. Mas, se levar em conta as reais circunstâncias da
atividade jornalística, verá que trabalha muito a prática de interesses e, muitas vezes, esse interesse não é o interesse público.
O compromisso jornalístico defendido por Gomes (2009) envolve uma série de representações relacionadas à produção de notícias. Sousa (2002) explica que essas representações estão
relacionadas a uma série de fatores que envolvem a produção das notícias, os chamados critérios
de noticiabilidade. A noticiabilidade significa o valor que aquela notícia tem. A partir dos critérios de noticiabilidade são medidas a importância e a influência da notícia para a sociedade. Outros caráteres também são observados, como atualidade, urgência, além de saber se aquela notícia
é polêmica.
Pensar esses critérios também faz pensar a forma como as notícias são construídas e a importância que cada uma tem em relação à visualização em um jornal, sobretudo os impressos. O
impacto vem por meio de notícias polêmicas, nas quais se trabalha o sensacionalismo. Essas notícias acabam ganhando maior destaque, afinal é isso que irá atrair a atenção do leitor.
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Os critérios de noticiabilidade geralmente incluem, sob a forma de uma lista, fatores
como a oportunidade, a proximidade, a importância, o impacto ou a consequência, o
interesse, o conflito ou a controvérsia, a negatividade, a frequência, a dramatização, a
crise, o desvio, o sensacionalismo, a proeminência das pessoas envolvidas, a novidade, a
excentricidade e a singularidade (no sentido de pouco usual) (SOUSA, 2002, p. 96).

A partir desses apontamentos, pode-se inferir que o jornalismo é um elemento de grande
importância na organização da vida cotidiana. Mas, apesar disso, ele não é perfeito, principalmente pelo fato de passar por mãos humanas. O trato das notícias e de todo o material jornalístico
sofre diversas influências, por isso é preciso sempre discutir a ética, as referências e os pontos de
vista em relação ao jornalismo. A presença da ética no jornalismo tem como finalidade reduzir
(mas não extinguir) a interferência opinativa, de forma a tornar a produção noticiosa mais informativa possível. Enquanto a ética trabalha a questão da pessoalidade, os critérios de noticiabilidade, embora envolvam também a ética, definem e administram o valor da notícia, trabalhando o
potencial de determinado evento para se tornar um conteúdo jornalístico.
Sendo assim, é possível inferir que o jornalismo diário se preocupa cada vez menos com a
ética e os interesses pertinentes à população e passa a se preocupar cada vez mais com a notícia
enquanto mercadoria. Prefere-se noticiar o que é mais rentável, o que vai “render” mais cliques, o
que vai vender mais exemplares do que notícias que realmente fazem parte da realidade da população. Como explicam os autores Coelho e Castro (2006, p. 35) em seu livro sobre comunicação e
sociedade do espetáculo: “no entanto, os jornais diários e as revistas semanais fazem um jornalismo cada vez mais preocupado com o sucesso de mercado, regulados por parâmetros e metas
mercadológicas”.
A mídia impressa é a que mais chama a atenção por meio do sensacionalismo, afinal foi
nela que tudo começou. Para Matín-Barbeiro (2009), o sensacionalismo não passa de uma estratégia para maior circulação e venda de notícias. Os títulos melodramáticos e que despertam a curiosidade do leitor, dando ênfase para polêmicas, histórias trágicas e os famosos fait divers1, estão muito presentes na imprensa popular.
Matérias de casos policiais ou de casos judiciais, nos quais pessoas comuns são transformadas em “heróis” ou “vilões” de acordo com o posicionamento do veículo, são bons exemplos
da presença do sensacionalismo na narrativa, criando uma dramatização em torno de fatos da vida
8
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real. Esses fatores são predominantes no jornalismo diário e, sobretudo, no jornalismo popular. A
partir disso, é possível analisar a produção jornalística do Clarim Diário, que utiliza uma série de
artifícios na criação da notícia que liga desde a linha editorial e a pessoalidade inerente de cada
profissional até uma proposta mercadológica.
4. Homem-Aranha e o jornalismo retratado nos quadrinhos
Observando a atividade jornalística do Clarim através da ética e dos critérios de noticiabilidade apontadas pelas teorias do jornalismo, nota-se que há um abismo entre essas duas vertentes. Esse abismo é criado principalmente pela presença da categoria do sensacionalismo, que
transforma e maquia a informação e a repassa para o leitor completamente impregnada com opinião e subjetividade.
Figura 1- A Teia do Aranha 125: 33

Em uma das aventuras
do

Homem-Aranha

como se vê na imagem
(Figura 1), nota-se o
reflexo da influência
do jornal Clarim Diário no imaginário popular. Após ler a manchete “Homem-Aranha
é uma ameaça”, seu
agente Max decidiu
parar de agenciar o herói em suas empreitadas populares. Além disso, Max informa que “J. Jonah
Jameson diz que o Homem-Aranha é uma ameaça e as pessoas acreditam nele”. Essa frase reflete
as questões do jornalismo no imaginário popular e como as pessoas tendem a confiar na mídia.
Essa tendência da mídia em fazer sensacionalismo com questões do dia a dia faz parte da
sociedade do espetáculo, uma vez que isso aumenta o lucro nos grandes jornais e é capaz de
chamar a atenção dos leitores com mais facilidade. Coelho e Castro (2006) explicam isso como
sendo uma espécie de espetáculo promovido pela mídia para atender a expectativas do público.
Para eles, isso reflete tanto no imaginário popular quanto no parâmetro de vida da sociedade, já
9
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que “para atender as expectativas do público e aumentar seu poder de lucro, a cultura da mídia
promove espetáculos cada vez mais sofisticados que, impulsionados pelo poderio econômico,
passam a ser o parâmetro da vida em sociedade” (COELHO e CASTRO, 2006, p. 92).
Figura 2 - A Teia do Aranha 7:23.

Na imagem ao lado (Figura 2), pode-se
notar um exemplo de manipulação dos
fatos e utilização do sensacionalismo na
manchete do jornal Clarim Diário. Os
manuais de jornalismo ensinam que o
jornalista não pode condenar previamente
suspeitos ou acusados de crimes, ainda
mais se não houver qualquer investigação
do caso. Na imagem, o Homem-Aranha é
colocado na categoria de “procurado”,
além de acusações sérias feitas pelo jornal, de que ele teria fugido com uma plaqueta e seria parceiro de um criminoso.
Tudo isso com base apenas em uma imagem do personagem segurando o objeto,
sem qualquer informação oficial ser confirmada pela polícia da cidade. Com este
exemplo percebe-se o valor da notícia na

construção social da realidade, sendo capaz de influenciar a imagem de uma figura pública a partir de um recorte e construção de uma realidade simbólica. Alsina (2009) explica isso com base
na teoria de que os jornalistas são capazes de construir a realidade quotidiana e divulgá-la tornando-a uma realidade pública.
Na figura 3 há mais um exemplo de situação em que o Homem-Aranha é apontado como
vilão, quando ele, na verdade, é o mocinho da narrativa. Na manchete “O Clarim exige a prisão
do Homem-Aranha”, percebe-se claramente como o jornal analisado trabalha para reconstruir a
imagem do herói de uma forma negativa.
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Figura 3 – A teia do Aranha 125:49

Quando isso é mostrado numa narrativa de
uma história em quadrinhos, nota-se que a
crítica presente neste
tipo de literatura não
está muito distante da
realidade

jornalística,

quando histórias são
construídas

sem

ter

base e compromisso
com a verdade, seja por interesses políticos, econômicos ou por falta de apuração do jornalista,
como foi citado nos pontos anteriores. Alsina (2009) explica que isso faz parte do discurso da
mídia e que nem sempre esse discurso é de caráter informativo. Causar sentimentos como repulsa, ódio, empatia, pena aos leitores, entre outros, é uma das maiores características, um dos mecanismos mais utilizados pelos jornais sensacionalistas, que têm como base a transmissão de
emoções, antes mesmo da informação em si.
Também sabemos que o discurso da mídia não é somente informativo, não pretende só
transmitir o saber, mas também pretende fazer sentir. Os jornais sensacionalistas estão
mais alicerçados nas emoções do que na transmissão desse saber aos seus leitores. De fato, eles propõem uma espécie de contrato pragmático lúdico. No século XIX, o jornal
sensacionalista norte-americano chamado Sun inventou notícias sobre provas científicas
a respeito da existência de vida na lua. Quando outros jornais denunciaram a fraude, os
leitores do Sun não ficaram zangados com isso, pelo contrário, acharam que se tratava de
uma história divertida. Nesse caso, constatamos que o contrato pragmático fiduciário não
é o mais importante (ALSINA, 2009, p. 49).

Mais uma vez nota-se a falta de trato com a notícia pelo editor do Clarim Diário, demonstrada aqui por mais uma manchete sensacionalista e sem ter feito nenhum tipo de apuração (Figura 4) e, ainda com um agravante, sem ter uma foto que ilustrasse o teor da publicação. Para Alsina (2009) isso vai de encontro à teoria da responsabilidade social da imprensa, que consiste em
respeitar os códigos éticos e critérios de noticiabilidade.
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Figura 4 - A Teia do Aranha 2:9

A imagem acima (figura 4) reflete como as pessoas tendem a confiar tanto nas notícias,
mesmo quando ela apresenta certos ruídos no processo, porque “o jornalismo é a narrativa hegemônica sobre todas as outras construções da verdade imediata e do senso comum” (MOTTA,
2013, p. 33). Isso quer dizer que o jornalismo é um tipo de narrativa que tende a aproximar mais
o público, por falar de assuntos que dizem respeito justamente à realidade, e esse valor histórico é
o que aumenta o fator confiança e a credibilidade.
Outro ponto discutido ao longo do trabalho foi a influência editorial na produção de notícias. Nos quadrinhos do Homem-Aranha, essa influência é representada pela figura do editor e
dono do jornal Clarim Diário, J. J. Jameson. Extremamente autoritário, ele costuma interferir ativamente no conteúdo publicado em seu jornal, sempre sendo parcial e expressando seus próprios
ideais quando se trata de notícias ligadas ao herói mascarado.
Na imagem abaixo (figura 5), por exemplo, nota-se um pouco da atitude do editor em relação ao seu jornal. Sem permitir que ninguém interfira na linha editorial que ele criou, Jameson
recusa qualquer tipo de opinião sobre as publicações do Clarim. Também é possível perceber que
o autoritarismo é uma forma de Jameson manter o caráter sensacionalista de seu jornal. Ele criou
uma espécie de “padrão editorial” para o Clarim Diário que é mantido com base em uma determinada organização da atividade jornalística exercida na redação do jornal impresso.
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Figura 5 - A Teia do Aranha 119: 5.
No caso de J. J. Jameson, ele
aposta em sua linha editorial
tanto

para

vender

mais

exemplares do Clarim quanto usar o jornal para expor
suas ideias e opiniões sobre
os acontecimentos relacionados aos heróis e vilões
mascarados presentes na cidade de Nova York, como
foi explicado no capítulo anterior, por meio das teorias
da jornalismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista as observações realizadas, é possível considerar a presença do sensacionalismo no jornal fictício, o qual aborda temas polêmicos e muitas vezes inverídicos e escritos de
forma incoerente, utilizando uma linguagem sensacionalista para atrair a atenção do leitor. Tal
característica do Clarim Diário se assemelha com a realidade, onde é perceptível uma série de
produções jornalísticas em que os assuntos não são apurados corretamente, dando enfoque apenas
a alguns ângulos do fato para explorar o sensacional, sem se preocupar em levar a informação
coerente e relevante para os leitores. Essa forma de fazer jornalismo revela que muitas organiza13
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ções estão preocupadas apenas com as vendas de seus jornais e não com a divulgação de informações.
Outro ponto analisado no trabalho foi a manipulação dos fatos pelo autoritário editor J.J.
Jameson. Com base no seu ódio pessoal pelo Homem-Aranha, o editor encobre os atos heroicos
do mascarado e inverte a realidade, apresentando para os seus leitores fatos totalmente diferentes
dos que aconteceram. Desse modo, ele passa a criar uma imagem do vilão Homem-Aranha, levando a opinião pública a se posicionar contra o herói. A falta de imparcialidade dentro do jornal
o Clarim Diário gerada pela influência pessoal e editorial de J.J. Jameson leva a uma reflexão da
real prática do jornalismo diário, onde muitos jornalistas são influenciados a escrever e abordar
conteúdos que atendam aos interesses econômicos, sociais e políticos dos donos e editores da
empresa jornalística. Por isso, pode-se afirmar que a representação do jornalismo nos quadrinhos
é uma espécie de crítica à profissão na vida real.
O fator crítica está muito presente no fazer jornalístico representado nos quadrinhos analisados. Observou-se que boa parte da produção é feita a partir de fatos que vão gerar algum tipo
de polêmica, principalmente em relação à imagem do Homem-Aranha. Isso se reflete até mesmo
nas atitudes dos próprios profissionais do jornalismo presentes na trama, que frequentemente costumam dar um novo sentido às fotos tiradas por Peter Parker, quase sempre favorecendo a linha
editorial do Clarim Diário. A pesquisa revelou que o jornalismo fictício do Clarim retrata de forma clara como o jornalismo, muitas vezes, trabalha na reconstrução dos fatos, canalizando o leitor para uma mudança de perspectiva, influenciando na interpretação dos acontecimentos com
base em seus próprios interesses e não no interesse público.
O presente trabalho trouxe apenas uma parte das discussões como forma de incentivar
mais análises acerca do fazer jornalístico levando em conta o embate entre os critérios éticos e os
interesses organizacionais. Portanto, é importante que o campo científico se debruce mais sobre
esse cenário para que as organizações jornalísticas sejam cada vez mais instigadas a produzirem
um conteúdo credível respaldado na responsabilidade ética e social.
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