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Resumo 

 

O programa televisivo Profissão Repórter, da TV Globo, tem grande destaque no 

jornalismo nacional, ocasionando que esta característica ressalte a influência que um 

repórter tem na história a ser contata, podendo ser determinante para o desfecho do fato. 

Dado isso, o artigo visa fazer uma reflexão sobre as interferências jornalísticas no mundo 

real, e o poder que a notoriedade tanto do programa quanto do profissional tem no 

resultado final do produto a ser veiculado para o público e nas consequências posteriores 

a história contada.  
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Introdução  

O programa Profissão Repórter, semanalmente exibido pela Rede Globo, às 

quartas-feiras, após o futebol, é idealizado pelo jornalista Caco Barcellos. Em 2016, o 

programa completou 10 anos de existência, gerando um livro que reúne as melhores 

histórias, segundo os repórteres, ao longo do período de exibição. 

 

O programa tem um bordão que define fielmente o que Caco Barcellos e sua 

equipe tratam durante quase 30 minutos: Os bastidores da notícia, os desafios da 

reportagem. É esta forma que faz o programa ser tão referencial e modelo de jornalismo, 

por não abordar as histórias com a superficialidade do hardnews e dar voz aos que não 

têm voz na mídia, frase, que inclusive, é dita pelo próprio Caco Barcellos: 

 

O programa Profissão Repórter [...] procura atender essa a máxima da verificação, 

isto é, de comprovar as informações que transmite, mostrando inclusive o seu 
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modo de produção. Trata-se de uma inovação no telejornalismo por se propor a 

mostrar os bastidores do processo de construção da notícia e o trabalho do 

jornalista. [...] o programa revela também o próprio ofício do jornalista, 

contribuindo assim para que os telespectadores criem uma imagem idealizada 

para essa profissão (CARRARA; PROCÓPIO, 2014. p. 02). 

 

 

A discussão proposta neste artigo consiste em realizar uma reflexão de como o 

jornalista pode interferir na construção da história qual ele irá contar, mesmo que 

indiretamente. Assim, escolheu-se o episódio do dia 25 de maio de 2016, cujo tema foi 

merenda escolar. No episódio foi observada uma grande interferência da figura 

jornalística presente no local retratado. Ressalta-se, que quando se fala de influência na 

construção do acontecimento jornalístico, isso não se resume a ações pessoais dos 

jornalistas, mas sim, unicamente a presença como representação do jornalismo/imprensa 

como um todo. E pode-se comprovar que o jornalista presente no momento do ocorrido 

pode mudar sim o rumo de uma história, que neste caso, teve esta característica assumida 

por uma entrevistada.   

A influência ou contribuição do jornalista no fato relatado mostra que a 

notoriedade da profissão faz com que as pessoas passem a agir de maneira diferente e não 

natural quando estão sendo entrevistadas e/ou filmadas. A título de exemplificação pode-

se apontar o caso do sequestro do ônibus 174, em 2000, no Rio de Janeiro. Muitas 

pesquisas indagaram se a reação do sequestrador e o desfeche da história seria diferente 

se o crime não estivesse sendo transmitido ao vivo por cerca de cinco horas.  

 

De acordo com Carraro e Procópio (2014), o jornalista é o profissional 

responsável por transmitir informações de interesse público dentro de uma sociedade. E 

esta é uma profissão de grande importância, pois possibilita a formação de uma 

consciência crítica na população, ao transmitir para ela o conhecimento, que até então era 

desconhecido. 

 

O jornalismo não é só moralmente defensável. Ele é moralmente imprescindível. 

Ou seja, em sua potencialidade, o jornalismo é a forma pela qual as pessoas vão 

se aproximando cotidianamente de seu movimento no interior da humanidade, e, 

desta, em sua autoprodução diária. E extraem daí sensibilidade, movimento, 

opinião, intervenção diante dos enormes e complexos conflitos irresolvidos pelo 

gênero humano. E isso, é claro, tem íntima ligação com a afirmação, a crítica e a 

transformação de valores em conexão com a ação na esfera política e cotidiana, 

concreta e imediata. (KARAM, 1997, p. 39). 
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Quando um fato como o apresentado no programa Profissão Repórter, um 

programa com grande credibilidade, ganha notoriedade na mídia, as investigações e 

apurações em cima deste fato se tornam muito maiores. Pena (2005) afirma que os 

consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos que são 

veiculados na imprensa. Portanto, é de extrema importância a prática de um jornalismo 

sério e verdadeiro, pois é através dos jornalistas que a sociedade passa a saber o que está 

acontecendo e como é a realidade ao seu redor. 

A problematização e objetivo da pesquisa apresentam-se então: tentar analisar e 

refletir por que a presença do repórter em meio a algum acontecimento, fato e em 

determinado momento é influenciadora a ponto de mudar o que se está relatando e 

apresentando, ou seja, o jornalismo como construtor da realidade. Que tipo de notoriedade 

e relevância tanto o jornalismo, quanto o jornalista e, no caso, o Profissão Repórter têm a 

ponto de serem peças que descontroem cenários. Visando utilizar teorias da comunicação, 

bem como artigos científicos a cerca do tema, que contemplem em analisar de diferentes 

pontos de vista essa importância que o meio jornalístico tem para as pessoas.  

 

 

 

O Jornalismo enquanto quarto poder  

A ideia de jornalismo como quarto poder surgiu a partir das revoluções liberais, 

qual era a luta da burguesia contra o Absolutismo e o poder da nobreza, especificamente 

na Inglaterra, no final do século XVIII. O liberalismo iluminista pressupunha que, além 

da liberdade de expressão individual, a imprensa também fosse livre das censuras e 

controles do governo, exercendo, então, uma ideia de “contrariar” os três poderes, 

executivo, legislativo e o judiciário.  

Porém, mais tarde, a imprensa passou a ser controlada por tecnologias e 

instituições. E no ideal do conceito de “quarto poder” a mídia seria independente do 

Estado, e a questão econômica seria mediada de forma “natural” de um negócio. 

 

A mídia, ou a indústria da comunicação, apesar de eventuais crises financeiras 

localizadas, transformou-se num dos principais negócios das últimas décadas. 

Exemplo de concentração da propriedade no mundo globalizado, o setor está 

reduzido a uns poucos megagrupos privados que tendem, cada vez mais, a 

controlar o que vemos, ouvimos e lemos. No Brasil, uma dezena de grupos 

familiares empresariais, alguns associados a conglomerados multinacionais, 

controlam praticamente todo o fluxo da informação, do entretenimento, da 
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publicidade e, mais recentemente, da telefonia fixa e móvel (LIMA, ANO, p. 

XX). 

 

 

Ou seja, as empresas de comunicação passaram a atender interesses particulares 

a fim de gerar lucro, e não comprometer objetivos dos donos destas mesmas empresas. 

Qual pode-se dizer que usam como desculpa a linha editorial de cada veículo de 

comunicação, para que, assim, os jornalistas escrevam de acordo com a empresa sem 

mesmo concordar com a política do local de trabalho. Lima, então, define “no novo 

contexto, o antigo papel de ‘quarto poder’ independente atribuído à imprensa pelo 

liberalismo simplesmente não existe”. 

 

Pena (2005) dedica um capítulo somente às teorias críticas do jornalismo, dentre 

elas está a teoria da nova história. Iniciado na França, o estudo da Teoria da Nova História 

trata o jornalista como um historiador. O francês Michel de Certeau é um grande estudioso 

dessa teoria. Para Certeau, a reflexão é necessária, pois, precisa-se refletir sobre a 

produção dos fatos, porque a metodologia histórica insiste desde sempre para o inventário 

e não à construção do discurso. O primeiro momento, portanto, é de reflexão. 

Certeau afirma que, a história é uma lacuna e o jornalismo também. O jornalista 

ao longo de sua trajetória se depara com lacunas que precisam ser preenchidas. A 

incerteza que precisa se transformar em algo concreto. Assim como o historiador, o 

jornalista busca respostas para tais acontecimentos. Precisa checar a confiabilidade das 

fontes, checar arquivos e documentos, conhecer o verdadeiro final da história. 

 

(...) a fronteira entre imaginário e real e evento e cotidiano caminha para a 

dissolução, forçando o jornalista a pensar em formas alternativas de representação 

do acontecimento. Para se criar (história e biografia) faz-se necessário pensar 

sobre os critérios, as metodologias, no discurso e a possibilidade de análise, deve-

se pensar nos conceitos éticos, estéticos, refletindo-se sobre as forças simbólicas 

de condução e construção de eventos e suas próprias demandas (PENA, 2005, p. 

XX). 

   

A rapidez com que o jornalista é forçado a trabalhar dentro das redações impede 

com que o conteúdo produzido se torne algo reflexivo. A vida dos repórteres gira em 

torno do dead line, da correria de se produzir matérias factuais e do imediatismo. Todos 

esses fatores impedem a produção de narrativas mais profundas, que mexam com a 

opinião do público e que sejam capazes de fazê-lo refletir sobre tal assunto. No programa, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

damos ênfase à notoriedade do jornalista, e como a sua presença no local causa uma 

interferência na forma como os protagonistas da história se comportam. 

 

Análise de imagens em movimento 

Pretendemos analisar o conteúdo e a construção da narrativa do episódio. O que é 

mostrado e como os repórteres agem e falam nas situações colocadas em questão. 

Ângulos das câmeras, cores usadas, locais de gravação, todos esses fatores serão 

analisados e a sua influência na forma como o ambiente e a situação foram retratados.  

 

A estrutura narrativa se refere ao formato de uma história, no sentido de que ela 

possui um começo identificável onde a situação da peça muda, um meio onde as 

diferentes forças desempenham seus papeis, e um fim onde temas importantes 

são articulados. Esse fim da hist6ria e muitas vezes referido como o "fechamento 

da narrativa". Ha ainda uma questão que se refere a "voz" na narrativa e a 

identidade do narrador. Esta questão não foi incluída, pois parece menos 

importante no texto televisivo (BAUER; GASKELL, 2002). 

 

Para contar a história da merenda escolar, a equipe do programa foi atrás de 

várias fontes qualificadas que poderiam responder as questões que aparentemente 

estavam sem respostas. E a forma como as autoridades mudaram rapidamente de ideia 

assim que viram que a imprensa estava do lado dos alunos que reivindicavam o início da  

CPI da merenda, para iniciar uma investigação sobre o dinheiro que era para ser gasto 

com a merenda escolar e havia sido desviado. 

Segundo Bauer e Gaskell (2002), a televisão é um meio audiovisual e deverá 

existir algum modo de descrever o visual, bem como a dimensão verbal. As falas das 

personagens das histórias contadas durante a edição do programa também têm um 

significado. Analisaremos o conteúdo dessas falas e das perguntas feitas pelos jornalistas 

e como o programa tentou denunciar algo errado que estava acontecendo.  

Pretendemos com a análise do conteúdo do programa, nos basear na avaliação 

de audiovisuais presentes no capítulo Análise de Imagens em Movimento de Bauer e 

Gaskell. Os autores escrevem os passos que devem ser seguidos para realizar tal análise. 

O primeiro deles é construir regras para a transcrição do conjunto das informações visuais 

e verbais, logo em seguida, desenvolver um referencial de codificação baseado na análise 

teórica e na leitura preliminar do conjunto de dados: que inclua regras para análise, tanto 

do material visual, como do verbal. Aplicar o referencial de codificação aos dados 

transcritos em uma forma condizente com a translação numérica.  
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Nos bastidores da merenda 

Em Roraima, a repórter Valéria Almeida acompanha os auditores da 

Controladoria Geral da União na fiscalização da merenda nas escolas. Em Cantá, cidade 

que faz parte da região metropolitana de Boa Vista; eles estão indo visitar uma escola 

indígena. Lá a merenda é mingau de mugunzá, porém no cardápio está previsto para ser 

arroz com charque e legumes. O auditor da Controladoria Geral da União (CGU) 

Maurício Cintra questiona a merendeira a respeito dos ingredientes para a preparação da 

refeição na escola. Consoladora Souza Silva é a merendeira voluntária da escola. Ela 

afirma que os ingredientes estão em falta. “No momento está faltando arroz e açúcar”. O 

auditor confere o cardápio: “Hoje estava previsto para ser Maria Isabel, arroz com 

charque e legumes”. A merendeira afirma que a escola não está recebendo os ingredientes 

para seguir o cardápio. “Os ingredientes não estão vindo” (PROFISSÃO REPÓRTER, 

2016, 2’40”). Na dispensa da escola há apenas sacos de leite em pó. O diretor Ananias 

Costa de Lima ressaltou que a escola solicitou os ingredientes faltantes, mas ainda não 

haviam recebido nada desde o dia 1 de abril de 2016. “A gente já solicitou o que está 

faltando: açúcar, arroz, carne, frango e charque e ainda não recebemos” (PROFISSÃO 

REPÓRTER, 2016, 3’45”). Na verdade, desde o início de 2016, a escola não recebeu 

ingredientes como arroz, feijão, frango e carne. 

Em seguida, o programa explica como foi utilizado o dinheiro da merenda pelos 

governantes de Roraima (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 4’10”). A voz em off da 

repórter Valéria Almeida coberta por imagens das crianças na hora da merenda, diz: 

 

A Controladoria Geral da República detectou o uso indevido de 20 milhões de 

reais pelo governo de Roraima. Dinheiro que deveria ser investido na compra de 

ingredientes para a merenda escolar, e que foi usado no pagamento de dívidas 

entre os poderes Legislativo e Judiciário. De acordo com o Ministério Público 

Federal, a verba não poderia ter sido bloqueada pelo poder judiciário, porque 

parte do dinheiro foi usado para o próprio poder judiciário (ibid.).  

 

No dia seguinte, a repórter segue acompanhando as visitas da CGU, desta vez na 

capital Boa Vista. Foram detectados a falta de ingredientes em várias outras escolas. Na 

escola em questão, estudam 800 alunos. O diretor, Odimar Ferreira de Souza, mostrou 

notas comprovando quando tinha sido a última vez que haviam recebido os ingredientes. 

“Em nenhum momento faltou merenda. Pode não ter vindo o alimento adequado, mas em 

nenhum momento faltou” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 4’58”). 
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A jornalista foi até o Tribunal de Justiça de Roraima para falar com o procurador 

do Ministério Público Federal, Carlos Guarilha. “Antes da atuação do Ministério Público 

e da CGU, o governo não estava nem um pouco preocupado em devolver esses recursos” 

(PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 14’21”). Ainda segundo o MPF, a decisão de usar a 

verba da merenda para quitar dívidas do Poder Legislativo e Judiciário não poderia partir 

do Judiciário, já que parte da verba bloqueada foi usada para pagar o próprio Judiciário.  

O próximo passo da repórter Valéria Almeida foi contatar a Secretaria de 

Educação de Roraima. O secretário de educação, Marcelo Campbell, escolheu uma escola 

estadual para ser entrevistado. Ele afirma que alguns ingredientes estão faltando devido à 

troca de fornecedores, porém não é o que os fatos mostram. A repórter encontrou nas 

escolas somente feijão, leite em pó, suco, bolacha de água sal, farinha e óleo, conforme o 

diálogo abaixo: 

 

Repórter: A gente percorreu algumas escolas e viu que existe, hoje, uma 

deficiência, as crianças não estão recebendo a merenda adequada. Por que esse 

problema? 

Marcelo Campbell: Na realidade, não é que eles não estão recebendo a merenda 

adequada. Nós temos falta de alguns intens da merenda devido à troca dos 

fornecedores. Os contartos feitos ano passado foram encerrados, e nós estamos 

fazendo processo liciciatório e no final dessa semana já lançamos o edital. E mais 

15 dias a situação já está regularizada. Merenda tem. O que não tem, na realidade, 

são todos os itens do cardápio.  

Repórter: Na verdade o que a gente encontrou foi feijão, farinha, óleo e em alguns 

lugares extrato de tomate. A gente teve acesso aos documentos e protocolos, e 

em algumas escolas que estão a 30 quilômetros daqui não recebem esses 

alimentos básicos como arroz, carne e frango desde o ano passado. As duas 

escolas que nós fomos em Cantá, olhamos as notas e não consta em nenhum 

momento carne e frango ao longo desse ano, e a gente já está em maio. 

Marcelo Campbell: É, precisa dar uma olhada então nessas escolas, porque a 

distribuição é por aluno, ou seja, todos os alunos têm que receber. Se é uma escola 

rural que fica na área urbana com energia elétrica, não tem porque ela não ter 

recebido (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 22’30”). 

 

Após o diálogo, a repórter faz o um off e a imagem volta à entrevista com o 

secretário: 

Off da repórter: o Ministério Público Federal em Roraima está tentando obrigar o 

Estado a reaplicar na compra de merenda cerca de 20 milhões de reais que foram 

usados para pagamento de dívidas com os poderes Legislativo e Judiciário. 

Repórter: Não caberia à Secretaria, nesse caso, defender uma verba que é da 

educação? 

Marcelo Campbell: É justamente o que a Procuradoria Geral do Estado está 

fazendo. Está tomando as medidas judiciais cabíveis para reaver esse dinheiro 

que a conta não poderia ter sido bloqueada (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 

23’45”). 
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Durante a entrevista, o secretário enviou mensagens para os diretores da escola 

insinuando que a equipe do Profissão Repórter teria sido levada para Roraima por 

adversários políticos, sugeriu que tinham que defender a governadora do Estado 

(PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 24’14”). Na mensagem diz: “Atenção, a Globo através 

do Profissão Repórter [está] passando em algumas escolas com CGU. Tem dedo do Juca 

aí, então cuidado com as perguntas de cunho político. Temos de defender nossa 

governadora. Mostrar nossa união e competência na administração das escolas mesmo 

em tempos de crise. Boa sorte aos que estão sendo procurados. Estão escolhendo na ponta 

dos dedos as escolas mais complicadas”.  

Antes do Profissão Repórter deixar a escola, a equipe do secretário insistiu que 

ficassem até o horário da merenda. Para surpresa, a merenda estava bem caprichada 

naquele dia, ao contrário do que foi visto em dias anteriores. Arroz, carne, feijão, 

macarrão e frutas faziam parte do cardápio, o que não era típico em dias normais, dias em 

que o Profissão Repórter não estava presente. A dispensa estava cheia, com todos os 

ingredientes, que até então, estavam faltando. A Administradora Escolar Ester Pimentel 

quando questionada sobre o porquê daquela merenda especial afirmou que “receber o 

Profissão Repórter é sempre um prazer” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 26’45”). 

A presença da repórter do Profissão Repórter influenciou no ambiente retratado 

porque a presença dela naquele ambiente. Sendo assim, o secretário, com a intenção de 

mostrar que estava fazendo tudo corretamente, exigiu que naquele determinado dia a 

merenda fosse caprichada.  

Contudo, é notável que a presença da equipe interferiu na realidade. Pois quando 

as visitas foram realizadas apenas para acompanhar a CGU, a situação em que as crianças 

e as escolas se encontravam era desesperadora. Algumas crianças só se alimentam da 

merenda da escola porque a situação em que vivem com suas famílias é precária. E nem 

na escola elas têm essa refeição, ou quando tem, é algo totalmente fora do cardápio 

previsto. E assim que as autoridades descobriram a investigação e das visitas da repórter, 

logo alteraram a realidade. Enviaram ingredientes para as dispensas e prepararam uma 

merenda que mais parecia um banquete.  

           Pode-se identificar também a partir desta reportagem, que a repórter não consultou 

somente as fontes consideradas oficiais. Ela buscou ir às escolas, verificar qual era a 
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realidade, consultou notas e documentos, e as pessoas que estavam dentro das escolas 

todos os dias, como as professoras, diretoras e merendeiras. 

Enquanto isso, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a repórter Eliane 

Scardovelli acompanha os estudantes que ocupam a ALESP pedindo para que seja aberta 

a CPI da Merenda. Off da repórter Eliane Scardovelli diz: “Em janeiro deste ano a Polícia 

Civil e o Ministério Público de São Paulo revelaram um esquema de superfaturamento na 

venda de ingredientes para a merenda escolar” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 

10’22”). 

Os estudantes estavam ocupando o plenário porque queriam conversar com 

deputados para que eles assinassem, e assim começaria a investigação sobre o desvio do 

dinheiro da merenda. Alguns deputados assinaram, outros não. A estudante do Ensino 

Médio Nicole Miranda da Silva conta porque os alunos resolveram ocupar a ALESP. “A 

gente já tinha vindo aqui várias vezes para conversar com os deputados pra poder começar 

a CPI da Merenda, mas a gente não teve voz, não conseguimos ser ouvidos. E todas vezes 

que passávamos nos gabinetes dos deputados, a gente dizia “quem não deve, não teme”. 

Então por que não assinar? É uma investigação!”(PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 

11’17”). 

O estudante Henrique Domingues mostra para a repórter a lista de todos os 

deputados que foram a favor da abertura da CPI e dos que foram contra. Ele faz ligações 

para todos, pressionando para que eles assinem. “Está tendo até algum retorno de alguns 

dos deputados, mas tem alguns que a gente liga e fala que é sobre a CPI da Merenda e o 

deputado desliga o telefone” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 11’56”).  

            Entra off da repórter coberto por imagens dos estudantes em um movimento em 

frente a ALESP e dentro do plenário: 

 

Há quatro dias os estudantes ocupam a Assembleia Legislativa de São Paulo. A 

justiça ordenou a reintegração de posse e estipulou uma multa de trinta mil reais 

por dia para cada estudante que não cumprir a determinação. O prazo que a justiça 

determinou para os estudantes saírem da Assembleia está se esgotando, faltam 

duas horas (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 18’35”). 

         

            Quatro dias depois da desocupação da ALESP, a equipe do Profissão Repórter 

acompanhou os alunos quando foram conversar com os deputados que eram contrários à 

abertura da CPI. Pela conta dos estudantes, ainda faltam seis assinaturas para que CPI 

fosse instaurada na Assembleia. A bancada do PSDB que, a princípio era contra a 

investigação, mostrou-se a favor, e os 27 deputados do bloco também mudaram de ideia 
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e aprovaram a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a máfia da 

merenda. Entrevistado, o deputado Orlando Morando (PSDB) diz: “A bancada do PSDB 

acabou de decidir, nós hoje vamos tomar uma iniciativa muito ampla e contundente. A 

CPI hoje pautada só quer investigar o Estado, nós queremos e vamos investigar o Estado 

e todas as vinte e duas prefeituras” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 27’16”). Chico 

Sardelli (PV) também fala: “A decisão foi unânime. Parabéns a cada um de vocês que 

acreditaram e a vocês que assinaram” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 29’22”).  

Em seguida, os estudantes foram chamados para uma reunião com o presidente da 

Assembleia, o deputado Fernando Capez. Off da repórter Eliane Scardovelli: “O nome do 

deputado Fernando Capez e de assessores aparece em cinco depoimentos que investiga a 

fraude na venda de produtos para a merenda escolar” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 

29’41”). O off é procedido pela seguinte sonora: 

 

Repórter pergunta para Capez: Como o senhor responde a isso? 

Fernando Capez: Infâmia, pesadelo, uma irresponsabilidade, uma situação que 

jameis vivi antes. “Não tem nada a ver com a minha história e não tem nada a ver 

com os fatos reais e como eles aconteceram” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 

30’12”). 

 

Na reunião com o parlamentar, os estudantes ouviram duas promessas: 

 

Uma delas é o oferecimento de uma espécie de bom prato estudantil, uma refeição 

barata, fresca e preparada na hora para os estudantes. E também comunicar que 

nós estamos trabalhando para a instauração da CPI o mais rápido possível até o 

final desse mês (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 30’30”). 

 

Por fim, o off final, coberto por imagens dos alunos saindo da ALESP, diz: “Com 

a abertura da CPI da Máfia da Merenda os deputados terão 180 dias para concluir as 

investigações” (PROFISSÃO REPÓRTER, 2016, 31’00”). 

O que proporcionou essa mudança de ideia repentina dos deputados? A presença 

de um programa com alta credibilidade na cobertura do assunto com certeza foi um dos 

motivos. Anteriormente, quando o assunto não estava na imprensa, alguns deputados 

haviam dito que eram contra a abertura de investigações, e agora, com o jornalismo 

reivindicando junto com os alunos decidiram aprovar o início da CPI. 

 

Considerações Finais 

  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

A presença jornalística em um determinado ambiente pode interferir a ponto de alterar 

uma realidade pré-existente. Isso, de certa forma, corrobora o jornalismo como uma 

instituição importante na vida das pessoas, independentemente do contexto ao qual está 

inserida a situação a ser relatada pelo repórter. A existência da imprensa em um local 

chama a atenção, principalmente em casos como o avaliado neste trabalho. 

Em televisão, a própria presença das câmeras faz com quem estiver no entorno 

seja instigado pela curiosidade. A presença jornalística, por si só, já é capaz de modificar 

o cenário ao qual se propõe a noticiar. Discursos que contradiziam imagens, e imagens 

que contradiziam entrevistados, a fim do jornalismo proporcionar reflexão a respeito das 

suspeitas de dinheiro da merenda escolar, ou de forma mais genérica, esta é uma das 

intenções do jornalismo como um todo, levar o público a reflexão do fato mostrado.  
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