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Resumo 

O presente artigo busca investigar em que medida a hibridização de gêneros/subgêneros 

televisivos e a construção das narrativas dramáticas, influenciam no protagonismo do 

Jornalista mediador no programa Profissão Repórter. Trabalhando com os conceitos de 

linguagem audiovisual, modo de endereçamento, tom, dramaturgia do telejornalismo e 

gêneros televisivos, o artigo tem como metodologia a Análise da Materialidade 

Audiovisual, proposta desenvolvida por Iluska Coutinho no âmbito do Laboratório de 

Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (CNPq-UFJF). Um recorte de um mês da 

temporada de 2017 do programa foi selecionado para a realização do estudo apresentado 

neste artigo.  
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Introdução 

 

A televisão surgiu como novidade na metade do século XX. Porém o que era 

instituído como novo trazia referências de formatos do rádio,  cinema e até do teatro. Na 

contemporaneidade, com os adventos tecnológicos, principalmente com a internet e com 

os serviços de streamings, a televisão tende a perder audiência. Em meio a esse cenário, 

surge a necessidade de criar atrações inovadoras para atrair o telespectador. No âmbito 

da informação televisiva, um dos artifícios utilizados é a articulação de conteúdos da 

esfera do jornalismo com os parâmetros e linguagens do entretenimento. A hibridização 

de formatos e gêneros televisivos são constantes. Neste contexto de busca por inovação 

de praticas surge o programa Profissão Repórter, objeto de análise deste artigo. 

    Bastidores, notícia, desafios e reportagem. Essas são as palavras chaves, 

presentes no famoso bordão do programa Profissão Repórter: “Os bastidores da notícia. 

Os desafios da reportagem”. A cada semana é preciso cumprir a promessa de contar 

histórias, também sobre o (tele)jornalismo. Mais do que isso, abordar como o jornalista 
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Caco Barcellos, juntamente com outros jovens profissionais, chegam até as histórias 

narradas e como é o processo de construção das  reportagens.  

Este artigo traz como aporte teórico os conceitos de gênero, linguagem 

audiovisual, tom e modo de endereçamento, que junto com a noção de dramaturgia no 

telejornalismo, contribuem para análise de quatro edições seguidas do programa: 

Sertanejas (31/05/2017)4, Presídios(07/ 06/2017)5, Garimpo (14/06/2017)6 e 

Desemprego (21/07/2017)7. O presente trabalho busca analisar em que instância a 

mistura de gênero, a dramaturgia da narrativa audiovisual, a linguagem  e a 

singularidade conferida ao programa influenciam no protagonismo do repórter. A ideia 

não é julgar esse protagonismo como certo ou errado, mas analisar quem é o 

personagem principal. Será que existe uma linha tênue para determinar quem ocupa esse 

papel: os narradores - jornalistas - ou os “donos da história”?  

No livro “Profissão Repórter 10 anos” é possível perceber a preocupação com 

esse lugar do protagonismo. Em um trecho do livro é negado, inclusive, que o repórter 

possa ser um personagem, seja ele principal ou periférico: “Os bastidores ajudam o 

público a entender as circunstâncias em que a apuração foi feita. Mas os repórteres não 

são personagens. São contadores de histórias e não podem perder nunca o foco 

principal: as pessoas comuns que fazem a notícia.", argumenta o jornalista Caco 

Barcellos. (apud CAVECHINI, 2016, p. 39)  

O método utilizado para examinar o recorte de quatro edições do Profissão 

Repórter foi a Análise da Materialidade Audiovisual, proposta desenvolvida por Iluska 

Coutinho no âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (CNPq-

UFJF). Essa metodologia busca avaliar o conjunto formado pela unidade 

texto+som+imagem+tempo+edição. A Análise da Materialidade audiovisual surge com 

uma possibilidade de metodologia, para avaliação de produtos midiáticos na esfera do 

Jornalismo audiovisual. O método pretende garantir cientificidade aos trabalhos 

desenvolvido nessa área, indo além das operações de percepção/leitura, descrição e 

julgamento.   

 

O Programa Profissão Repórter 

 

                                                 
4 Programa exibido no dia 31/05/2017 https://globoplay.globo.com/v/5908932/ 
5 Programa exibido no dia 07/06/2017 https://globoplay.globo.com/v/5924757/programa/ 
6 Programa exibido no dia 14/06/2017 https://globoplay.globo.com/v/5941167/ 
7 Programa exibido no dia 21/06/2017 https://globoplay.globo.com/v/5956660/programa/ 
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O Profissão Repórter estreou como um quadro do Fantástico em 2006, pela TV 

Globo. Com um tempo de exibição menor do que tem hoje na grade de  programação, o 

quadro era exibido em um tempo médio de 12 minutos. O programa ganhou algumas 

edições especiais até entrar para grade fixa da Globo em 2008. A 11º temporada estreou 

em 2017. Com status de programa tradicional da emissora, o Profissão Repórter é 

exibido de abril a dezembro, toda quarta-feira, às 23:45.  

A proposta do Profissão Repórter é mostrar os vários ângulos  de um mesmo 

fato. Um desses ângulos é majoritariamente apresentado por Caco Barcellos e os outros 

são produzidos por jornalistas recém formados.  

Repórteres que - além de contar com talento e garra - aceitam o pacto 

proposto: o de empenhar câmeras compactas, participar de todo o 

processo de construção da reportagem (da pauta à edição), dividir com 

o público suas dúvidas e - o mais importante - suas emoções. 

(MAIOR, PROFISSÃO REPÓRTER 10 ANOS, 2016, p.13) 
 

Sob a perspectiva de que pretende-se mostrar “os bastidores da reportagem”, 

percebe-se que há uma aproximação com outro gênero televisivo, o  reality show. O 

programa busca revelar ao telespectador qual é a realidade do repórter, as dificuldades 

enfrentadas e as relações construídas durante o processo de montagem de uma matéria. 

Ora são valorizadas a situações espontâneas  e o conteúdo  inesperado, ora o foco da 

matéria é a informação intrínseca a reportagem. Ao mesmo tempo em que a própria 

matéria é exibida, os personagens são apresentados e a história é narrada.  

O Programa fala de jornalismo. Os repórteres falam de produção de reportagem 

televisiva ao mesmo tempo em que se produz uma reportagem televisiva, cujo o 

resultado final é o momento em que se fala. 

 

Gêneros televisivos, modo de endereçamento e tonalização 

  

A definição de um programa televisivo nem sempre é uma tarefa fácil. Os 

gêneros são vários e se confundem. O conceito de gênero na televisão apresenta grande 

complexidade, já que acima de tudo a televisão é um veículo que permite a criação de 

identidade, que se construiria a partir do fluxo audiovisual, da programação. Machado 

ressalta que existe um questionamento, especialmente nas últimas décadas, sobre a 

noção de programa televisivo. Para ele a televisão tem a tendência de borrar os limites 

entre os programas. Uma das formas de compreender o conteúdo televisivo seria a partir 

dos gêneros.  
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Os gêneros são formas reconhecidas socialmente a partir das quais se 

classifica um produto midiático. Em geral, os programas 

individualmente pertencem a um gênero particular, como a ficção 

seriada ou o programa jornalístico, na TV, e é a partir desse gênero 

que ele é socialmente reconhecido. No caso da recepção televisiva, por 

exemplo, os gêneros permitem relacionar as formas televisivas com a 

elaboração cultural e discursiva do sentido. (GOMES, 2006, p. 15) 
 

O gênero funciona como um código, no caso da televisão, entre o telespectador e 

o produtor de conteúdo. O programa é conhecido socialmente pelo gênero que ele 

representa. A audiência constrói relações com os programas e determinam estilos para 

esse conteúdo. A partir desse estilo cria-se expectativas e ideias em torno do programa. 

A forma que o telespectador irá se relacionar com a atração televisiva é denominada 

“modo de endereçamento”, “[...]aquilo que é característico das formas e práticas 

comunicativas específicas de um programa”(GOMES, 2006, p. 16) 

Ao longo do tempo, a audiência cria uma ideia de singularidade que confere a 

cada atração que faz parte do seu repertório. O modo de endereçamento revela o que há 

de diferencial em cada programa. A singularidade do Profissão Repórter encontra-se 

justamente na mistura de estilos, na composição entre os gêneros/subgêneros 

televisivos.  

Os gêneros estão diretamente relacionados com o consumo televisivo e os 

rótulos que são colocados em cada programa. Souza (2004) classifica o conteúdo 

apresentados na televisão em três categorias: Entretenimento, Informação e Educação. 

O Profissão Repórter mescla duas dessas categorias: o Entretenimento, representado 

pelo reality-show, e o Informativo pelas características de telejornal, entrevista e 

 documentário que são inerentes ao programa. No entanto, a classificação proposta por 

Souza torna-se extremamente frágil diante uma televisão que tende a ir pelo caminho da 

hibridização, como ocorre com o Profissão Repórter e diversas atrações televisivas.  

Para compreender essas nuances do televisivo recorremos ao conceito de tom 

como um elemento importante para a construção do discurso televisual. Elizabeth 

Bastos Duarte ressalta que o processo de tonalização de um programa é um dos 

principais responsáveis para despertar empatia no espectador. A autora define o 

conceito como “presença de determinados traços de conteúdo da situação comunicativa, 

estruturados estrategicamente, com vistas a captar a atenção do telespectador e convidá-

lo a compartilhar de disposições”(DUARTE, 2007, p. 7). Ou seja, a noção de tom está 

associada à forma como o conteúdo televisual interage, ou busca interagir, com o 
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telespectador. De certa forma, articulando os conceitos, a tonalização de um programa 

ajuda a determinar o modo de enunciação representado por ele, funcionando como mais 

uma decisão estratégica de enunciação. No caso do Profissão Repórter existe um tom 

principal que é resultado da proposta do programa, e os  tons complementares que 

podem variar de acordo com a reportagem exibida.  

Elizabeth Duarte define gênero a partir de três categorias: factual, ficcional e 

simulacional. Dentro de cada categoria existem os subgêneros, que baseados em seu 

tipo de emissão determinam um tom principal. 

Por exemplo, o tom principal, expectativa de um subgênero como o 

telejornal, é o de seriedade, pois ele confere efeitos de sentido de 

verdade, confiabilidade, credibilidade ao que está sendo noticiado. A 

esse tom principal, agregam-se tons complementares, tais como 

formalidade, contração, profundidade, etc. (DUARTE, 2007, p.9) 

 

O Telejornal tem a notícia como produto principal. Para Machado “o jornal é 

antes de mais nada, o lugar onde se dão atos de enunciação a respeito dos eventos” 

(MACHADO, 1997, p.241). Marcondes Filho diz que o telejornal “dá a impressão de 

transmitir os fatos mais importantes do dia de forma condensada”(MARCONDES 

FILHO, 1988, p. 52). A narrativa do telejornalismo não preza, exclusivamente, pela 

informação. Como garante Souza(2004), o conteúdo televisivo pode informar, mas 

 deve sempre entreter.   

Como toda atração de cunho jornalístico, teoricamente, o telejornal preza pela 

objetividade e imparcialidade. No caso de um produto que é apresentado em um veículo 

audiovisual, a credibilidade e a estética da imagem são essenciais para atrair a 

audiência. 

O Telejornal se popularizou através de um formato específico. 

Predominantemente, os jornalistas e personagens falam diretamente para câmera, em 

posição de stand up, sendo enfocado por tomadas em primeiro plano. Porém, ao longo 

do tempo está se tornando mais frequente a utilização de outros recursos, como uso do 

 plano sequência. Nesse caso existe a intenção de valorizar a ação. Em uma passagem - 

momento em que repórter aparece- em plano sequência o jornalista tem a possibilidade 

de andar, encostar em objetos, apontar e dar mais dinâmica ao texto. 

Ao refletir sobre a função da televisão e seu fluxo de produtividade, Machado 

reforça que a interpretação do conteúdo veiculado no telejornal depende de cada 

espectador, já que o telejornal fala através das entrelinhas. Ou seja, ao interpretar uma 

matéria o espectador precisa estabelecer uma edição particular do que foi emitido, 
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“daquilo que foi dito e do que foi silenciado”(MACHADO, 1997 p.  245). Além disso, 

 o fato do  receptor ter acesso a vários telejornais diariamente, culmina em muitas 

emissões com diferente ideologias. 

O Profissão Repórter é mais um produto nesse fluxo de imagens e sons. Como 

raramente traz conteúdos quentes ou as chamadas hard news, a tendência é trabalhar 

com assuntos que já foram ao ar nos telejornais tradicionais. Entretanto, ao apresentar o 

que já foi visto, com um olhar diferenciado, com takes que não são, necessariamente, 

em primeiro plano, pode trazer novas perspectivas para o telespectador. A linguagem é 

um elemento fundamental para a construção da reportagem no Profissão Repórter. 

 

A Linguagem audiovisual  

 

Segundo Marcondes Filho “O espetáculo é a linguagem da televisão”(1988, 

p.41). Discutir a linguagem do audiovisual torna-se cada vez mais necessário, diante de 

um cenário que encontra-se na dicotomia: inovação X padrão. 

Temos, portanto, naquilo que convencionalmente se chama linguagem 

da televisão, a redução de tipos, de acontecimentos, de situações a 

esquemas básicos, construídos de forma simples e facilmente 

identificáveis. Essa padronização criada pela televisão empobrece, sem 

dúvida alguma, a reprodução da vida, reduzindo-a a um agrupamento 

de cenas-padrão.(MARCONDES FILHO, 1988, p.44) 
 

Machado questiona algumas questões sobre a linguagem do vídeo, chegando a 

discutir se o próprio termo “linguagem” é apropriado para nomear o processo de 

articulação que envolve o vídeo. Para ele a chance de acontecer equívocos com relação 

ao termo é grande: “pode dar a ideia de um parentesco enganoso com as chamadas 

línguas naturais, de extração verbal, e isso pode dar origem a uma compreensão 

equivocada do vídeo como sistema significante ou como processo de comunicação” 

(MACHADO, 1997, p.173). Arlindo Machado considera que a linguagem natural é 

diferente da linguagem do vídeo. Já que as linguagens naturais seguem o caráter 

normativo da gramática, na qual regras são estabelecidas, e a linguagem do vídeo não 

segue normas sistemática.   “Nunca se pode dizer que um recurso esteja errado” 

(MACHADO, 1997, p.174), a linguagem visual permite muitas variações, que não 

devem ser enumeradas como certas ou erradas. Existem sim, aquelas que sejam mais 

adequadas para cada situação. No entanto, no universo audiovisual é permitido inovar e 

criar, estabelecendo assim especificidades e singularidades para as obras. 
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A linguagem desenvolvida no programa Profissão Repórter é um dos principais 

recursos para definir o seu modo de enunciação. O programa usa como referência as 

mais diversas linguagens audiovisuais. Ao assistir o programa é possível fazer alusões e 

comparações com linguagens predominantes em diversos formatos.  

Na televisão o documentário é um produto frequente em canais fechados, mas 

esporadicamente exibido em canais abertos. José Francisco Serafim (2008) classifica 

documentário como um conteúdo que tem a representação da realidade como base, com 

a duração do que seria chamado de “grande reportagem”, em média de 26-52 minutos. 

O formato é classificado a partir do seu estilo-duração. Para ser realizado é comum a 

utilização de um narrador/ personagem que pode ser apenas uma voz em OFF 

responsável por amarrar a narrativa. Uma narrativa que muitas vezes utiliza recursos de 

sons e efeitos especiais. Percebe-se que as características essenciais a um documentário 

apresenta semelhança as características do Profissão Repórter. 

Já o bate papo ou a reunião entre Caco Barcellos e os outros repórteres propõem 

naturalidade, algo que faz paralelo com o outro tipo de produto televisivo, o reality 

show. As pessoas sabem que estão sendo filmadas mas “esquecem” das câmeras. 

Enquadramentos e ângulos valorizam a ideia de  câmera escondida. Segundo  Elizabeth 

Bastos, o reality show é um subgênero televisivo  que pertence ao gênero simulacional. 

Segue o princípio da re-apresentação.  Os reality shows,  “normalmente apresentam 

pessoas comuns ou celebridades da mídia flagradas em situações normais ou submetidas 

a provas e desafios inusitados”(DOS SANTOS, 2007, p. 209).  O Profissão Repórter 

tem aspectos inerente a um reality show à medida que revela para o público uma 

suposta realidade da profissão de repórter, aproximando o telespectador do dia-dia 

jornalístico. Isso pode criar no público a ideia de que os jornalistas são mais do que 

apenas personagens do programa, podendo estabelecer uma torcida em prol do repórter, 

a fim de que ele obtenha resultados positivos durante a construção da reportagem. Isso o 

colocaria como protagonista desse conteúdo televisivo. Ideia que é negada pelos 

idealizadores do Profissão Repórter. 

 

Dramaturgia no Telejornalismo e o papel do Jornalista Mediador - O Repórter 

 

 Como estabelece Iluska Coutinho no livro “Dramaturgia do 

Telejornalismo”(2012), à primeira vista a associação entre notícia e drama pode ser 

percebida como perigosa ou puro sensacionalismo. Porém, o conceito de dramaturgia 
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em narrativas de informação é identificado a partir de uma outra perspectiva. A autora 

defende que a estrutura narrativa, as ações dos personagens e a mensagem moral 

apresentada em uma matéria representam conflitos cotidianos que são produzidos e 

exibidos seguindo uma abordagem dramática.  

Assim como nas obras ficcionais, na informação televisiva são privilegiadas as 

narrativas que seguem a ideia de crise que resultam em ações, o que logo já determina 

um conflito dramático. As pautas que pertencem a essa categoria crise/ação são a que 

mais rendem nos telejornais, já que a temática inicial pode, inclusive, se tornar “uma 

espécie de série ou novela da vida real” (COUTINHO, 2012, p 119).  

Essencialmente uma matéria jornalística preza pela narrativa dramática. Na 

medida em que são apresentados os personagens e conflitos, o telespectador tende a se 

envolver com as histórias desenvolvidas nas matérias exibidas. As ações são encadeadas 

para que um conflito dramático seja estabelecido. Nesse sentido é importante ressaltar 

que o contexto de enunciação; a presença, distância e identidade do narrador contribuem 

para a dramatização da narrativa. Uma narrativa que assim como nas fábulas e contos 

podem trazer uma lição de moral, exemplo de vida ou avaliação.  

Mas em que medida haveria um papel destinado ao Jornalista Mediador, ao 

repórter nas narrativas televisuais? O repórter é tradicionalmente o jornalista que narra e 

constrói o tom de uma matéria. Ele quem conduz as entrevistas, estabelecendo uma 

conexão entre o acontecimento e o telespectador. Machado afirma que a função técnica 

da televisão é aproximar o que está distante. O repórter é o responsável por mediar essa 

aproximação. Ele deve contribuir para enunciação de um evento através da sua 

subjetividade. 

Machado garante que “o repórter goza de uma grande autonomia; ele está por 

assim dizer, na fronteira intermediária entre voz institucional e a voz individual e 

constitui uma espécie de interface entre a televisão (e, por extensão, nós) e o 

evento”(MACHADO, 1997, p.246). Essa voz que fala sobre o evento cria uma relação 

com o telespectador, por isso ela deve conferir credibilidade e confiança. No 

Telejornalismo tradicional, o repórter normalmente aparece apenas nas passagens, 

quando fala diretamente com a audiência. Na maior parte das vezes a passagem é 

gravada no local onde aconteceu o ocorrido, ou em um ambiente que dialogue com a 

reportagem, o que sustenta confiabilidade à matéria mostrando o repórter in loco.  
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O lugar destinado ao repórter passa por um processo de transformação, o 

programa aqui analisado é um dos representantes dessa modificação. Para Iluska 

Coutinho e Jhonata Mata os jornalistas mediadores, os chamados repórteres, buscam 

cada vez mais proximidade e identificação com o espectador, culminando em uma 

maior participação na estruturação do jornalismo televisivo. Segundo os autores: 

[...]as marcas e os fazeres do jornalismo são cada vez mais narrados, 

seja como uma perspectiva normativa/educativa ou de paródia/crítica. 

O (tele)jornalista passa, com frequência, a tomar parte da proposta de 

humanização do relato, fazendo com que o encontro - ou simulação do 

mesmo - entre emissora e público seja mediado também pelo dramas 

do próprio repórter (COUTINHO e MATA, 2011, p. 373/374) 
 

Ao colocar o repórter dentro da história, este deixa de ser um narrador 

observador e assume um papel de personagem. Isso certamente humaniza o relato e 

possibilita maior identificação com o público. Coutinho e Mata acreditam que a 

narrativa dramática da reportagem, que propõe notícias exibidas através de 

representações  das ações e  de personagens, estabelece um novo lugar para o jornalista. 

Se antes ele era classificado como narrador ou personagem periférico, agora ele estaria 

sujeito ao protagonismo. “O repórter passaria, nesse sentido, a falar de si, estratégia de 

aproximação e construção de credibilidade”(COUTINHO e MATA, 2011, p. 375). No 

Profissão Repórter o “Jornalista mediador” estaria exatamente nesse lugar, em que se 

fala de si, quando suas ações e reações tornam-se prioridades a fim de buscar maior 

proximidade com o público telespectador.   

 

A análise do programa Profissão Repórter  

 

Desde 2008, quando se tornou um programa fixo na programação da Globo, o 

Profissão Repórter traz modificações a cada temporada. No entanto, a essência e a 

promessa do programa são mantidas. Este artigo busca analisar a temporada de 2017, 

tendo como recorte um mês de programa. Do dia 31 de maio até o dia 21 de julho 

exibidos em suas edições os seguintes temas: Sertanejas, Presídio, Garimpo e 

Desemprego. A partir da Análise da Materialidade Audiovisual e dos conceitos 

referenciados neste artigo será identificado o papel do repórter e a narrativa 

desenvolvida em cada uma das edições do programa. Responder às questões 

relacionadas à perspectiva da dramaturgia do telejornalismo - o conflito que move a 

narrativa, em que cenário ela se desenrola, o papel desenvolvido pelo repórter e a 

finalidade da matéria (há lição de moral?) - foi outro recurso utilizado para análise.  
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Existem alguns padrões seguidos em todas as edições analisadas. A abertura do 

programa dura em média um minuto e quarenta. Nas quatro edições analisadas a 

estratégia utilizada para abrir o programa é a mistura do texto de Caco Barcelos, que em 

alguns momentos é feito em off8 e em outros com imagem e som, somado a trechos 

destacados que adiantam o que está por vir durantes os 36 minutos de atração. Tempo 

de exibição que é dividido em dois blocos, sendo que o primeiro dura cerca de 25/26 

minutos e o segundo bloco fica em torno de 10/11 minutos. No que tange aos recursos 

gráficos, eles são utilizados sempre que necessário, normalmente quando precisa 

apresentar números e porcentagens, o que ajuda a ilustrar e reforçar os valores para o 

telespectador. Com exceção de Caco Barcelos, os Repórteres são apresentados por meio 

de uma arte gráfica, que congela a tela da televisão durante alguns segundos, para 

mostrar ao telespectador “a cara” dos jovens jornalistas. Uma forma de apresentação 

que parece querer destacar esses personagens. Já Caco Barcelos é creditado de maneira 

tradicional, da mesma forma que costuma ocorrer nos jornais tradicionais 

(nome/cidade). 

 
Figura 1                                      Figura 2                                       Figura 3 

 

A longa abertura termina com o bordão do programa, “Os bastidores da notícia. 

Os desafios da reportagem. Agora no Profissão Repórter”, que é seguido da vinheta. 

Após a vinheta as histórias começam a ser narradas. Cada repórter fica responsável por 

contar uma história, e cada história traz uma perspectiva diferente sobre o mesmo tema. 

Os diferentes ângulos da matéria são intercalados no decorrer do programa. Um recurso 

gráfico também é utilizado para alinhavar as mudanças de histórias, o que ajuda a não 

confundir o telespectador.   

 

• Sertanejas (31/05/2017) 

O Programa começa com um sobe som e uma imagem subjetiva de Caco 

Barcellos olhando para as personagens e rindo de suas ações. A risada do jornalista 

pode ser ouvida com nitidez, faz parte da proposta do programa. As personagens são as 

                                                 
8 Texto gravado pelo repórter a partir das imagens gravadas pela equipe de reportagem. O repórter fala em off quando 

sua imagem não aparece na tela. 
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irmãs Simone e Simaria. Em quase todos os momentos Caco Barcellos aparece no 

enquadramento escolhido para fazer as entrevistas. Em um momento o jornalista 

conversa com o marido de uma das cantoras através do Skype. Em outro momento 

questiona as cantoras sobre o medo de avião, elas respondem confirmando o medo, em 

seguida uma das irmãs devolve a pergunta para o repórter, que também afirma sentir 

medo. Isso evidencia que optaram em levar ao ar um sentimento que faz parte da vida 

cotidiana do jornalista. A rotina das cantoras é documentada no programa, mostrando 

elas em avião, ônibus, van, camarim. Imagens que são comuns em documentários. O 

programa começa e termina com a parte apresentada por Caco Barcelos, trecho que 

ocupa mais de quinze minutos.  

A segunda personagem famosa é Marília Mendonça, ela é acompanhada por 

uma das jovens jornalistas do programa, a repórter Mayara Teixeira. Uma das poucas 

imagens que preza pelo plano mais fechado é no momento da entrevista que Marília fala 

sobre a morte do pai. Em um trecho a repórter acorda e narra para câmera  o fato de 

estar dormindo em um ônibus. Em outro momento a jornalista ajuda Marília a escolher 

o figurino de um show. A matéria de Marília dura cerca de nove minutos. Ou seja, dois 

terço do programa narra à vida e os conflitos vividos por artistas de grande sucesso. O 

restante da edição conta a história de outras duas cantoras sertanejas, só que essas ainda 

sonham em alcançar fama e dinheiro. A primeira passa pelo processo de contratação e 

gravação de CD e a segunda canta em bares.  Em ambos os casos o questionamento das 

repórteres giram em torno de curiosidades, “quanto custa gravar um CD?”, “qual o valor 

que você ganha por noite?”. 

A reportagem que pretende narrar o universo das mulheres no Sertanejo é 

apropriada para o momento, já que as sertanejas dominam as paradas de sucesso. A 

edição do Profissão Repórter termina com a dupla Simone e Simaria, e a cantora Marília 

Mendonça retornando para casa. Além de falar de sonhos, frustrações e sucesso, o 

programa termina ressaltando a importância da família e das origens. O tema musical 

que é inerente a essa edição do programa possibilitou a utilização de BG (background) e 

alguns clipes musicais. 

 

• Presídio (07/06/2017) 

O Jornalista Caco Barcelos surge na abertura direto da redação. Neste programa 

suas aparições são direto da ilha de edição, de onde ele assiste junto com os repórteres o 
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material que foi gravado. Em alguns momentos o jornalista faz alguns questionamentos, 

esse cenário evidencia bem a ideia de bastidores. Assim como outras imagens que são 

mostradas no decorrer do programa: equipe pegando equipamentos, ou quando optam 

em mostrar através de uma imagem de 30 segundo, o trajeto feito pelo repórter até 

chegar em um presídio.  

Nesta reportagem é mostrado um presídio de segurança máxima na Noruega em 

contraste com  presídios do Paraná (Brasil). Poucos personagens recebem destaque, eles 

duram pouco tempo na tela durante a matéria. Isso contribui para que a ação do repórter 

ganhe mais destaque. Em alguns momentos é utilizado o recurso em que o próprio 

repórter filma a entrevista, enquanto um cinegrafista faz imagens dessa cena. Quando é 

apresentado esse contexto, uma espécie de GoPro é acoplada a câmera com o objetivo 

de captar as reações do repórter, que encontra-se filmando entrevistas ou imagens. 

Percebe-se que quando o repórter filma a entrevista, nem sempre o resultado final é uma 

imagem de qualidade ou um enquadramento excelente, já que ele não é necessariamente 

um cinegrafista profissional. A primeira imagem do programa, inclusive, é uma imagem 

amadora feita dentro de um presídio.  Ou seja, às vezes a proposta do programa ou a 

força e representatividade de uma imagem pode valer mais do que um produto de 

qualidade técnica.  

Essa edição do programa tem um cunho extremamente investigativo, traz o lado 

social do jornalismo ao buscar denunciar a situação de precariedade dos presídios 

brasileiros.  

 

• Garimpo (14/06/2017) 

A reportagem pretende contar a história de pessoas que buscam pedras preciosas 

a fim de alcançar riqueza. Neste programa apenas dois repórteres fazem os 36 minutos 

de reportagem do programa, sendo que um utiliza o recurso em que ao mesmo tempo 

faz as perguntas e filma. O outro repórter, Estevan Muniz, recebe muito destaque 

durante a reportagem, é ele quem guia boa parte do programa. Entre suas ações inclui 

entrar em um buraco considerado perigoso pelos próprios garimpeiros e duvidar (em 

tom de brincadeira) da resposta de outros personagens. Essas ações contribuem para 

criação de conflitos dramáticos na narrativa. Percebe-se que os jornalistas encontram 

dificuldade durante o processo de gravação, algumas imagens mostram eles subindo 

morros e pedras para chegar em um trecho desejado. Em um momento do programa um 
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repórter entrevista outro repórter, que passa de entrevistador a entrevistado: “o finzinho 

da subida, é puxado né?!”. Esse trecho evidencia a importância dada às sensações da 

equipe, o que ressalta o lugar do repórter como personagem. O Senhor Francisco é o 

personagem mais marcante desta edição do programa. Ele trabalha no garimpo junto 

com o filho e o neto. Em uma conversa informal o repórter consegue mostrar um 

personagem capaz de cativar o telespectador. O jornalista consegue criar uma 

aproximação e relação com o personagem, já que resolve comer a comida preparada por 

ele, e passar a noite no garimpo assim como o Sr Francisco.  Ao amanhecer o repórter 

demonstra preocupação com o seu entrevistado, “O sr dormiu assim, sem blusa?”. O 

programa termina com a despedida entre os dois personagens. Nesta matéria o BG sobe 

apenas em alguns OFFs e clipes. Mesmo diante das adversidades as imagens não 

apresentam problemas 

 

• Desemprego (21/06/2017) 

Diferente dos programas Presídios e Garimpo em que Caco Barcellos faz a 

abertura direto da redação.  Desta vez o momento em que ele aparece na abertura, o 

cenário é outro; a rua e o trânsito da cidade grande. O programa trabalha com duas 

personagens fortes. A primeira é uma jovem de 18 anos em busca de emprego, e a 

segunda é a típica trabalhadora que vive do trabalho informal,  sai de casa cedo  e chega 

só no final do dia, o que causa identificação com o público. No terceiro ângulo da 

reportagem a jornalista mediadora acompanha um processo seletivo de trainee . 

Em relação a linguagem desenvolvida, novamente utiliza-se bastante a ideias de 

mostrar os bastidores. Nas matérias feitas com as duas meninas, as repórteres também 

são cinegrafistas. Neste caso, em alguns momentos percebe-se perda de qualidade 

técnica. Uma entrevista é feita no ônibus. A intenção é acompanhar a rotina da 

personagem, isso resulta em imagens tremidas e áudio com ruídos. Nos momentos finais 

do programa, seja o fundo musical natural ou o BG, ajudaram a acrescentar emoção em 

ambas as cenas. A repórter questiona uma das personagens: “se você não passar nessa 

entrevista agora, o que vai acontecer? A menina responde, “Ah continuar tentando, uma 

hora eu vou conseguir, não é possível”, em seguida a repórter deseja boa sorte para 

personagem. O programa termina deixando a mensagem de que é preciso correr atrás 

que uma hora as coisas vão dar certo.  
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Considerações Finais  

A partir da análise de quatro edições da temporada de 2017 do programa 

Profissão Repórter é possível perceber que o papel do jornalista mediador, o repórter, 

sofre transformações de acordo com cada edição. Entre as variáveis destaca-se o tema 

do programa, o nível de desafio da reportagem e a força dos personagens selecionados 

para matéria.  

Na última edição analisada, que tem como tema o desemprego, nota-se que o 

protagonismo é todo das personagens. A idéia de mostrar as cenas dos bastidores, neste 

caso, não determina o protagonismo do repórter. Não existem muitos desafios para os 

repórteres nesta edição do programa. A dramaturgia construída nos três aspectos 

apresentados: uma garota desempregada, uma jovem que vive de “bicos” - trabalho 

temporário - e um processo de trainee, conseguem envolver o telespectador para além 

da situação dos bastidores. Em contrapartida, no programa intitulado “Garimpo” em 

diversos momentos o repórter ganha destaque, já que o tema oferece muitos desafios 

para construção da reportagem. Como ao longo do programa muitos personagens são 

apresentados, ou seja, as entrevista são mais breves, a figura do repórter que permanece 

na tela mais tempo, torna-se mais marcante para o telespectador.  Quando surge um 

personagem interessante, o repórter entra em cena criando uma relação de afinidade 

com esse personagem, tornando a conversa e a relação entre eles importante para 

narrativa. 

O programa Sertanejas é o único em que Caco Barcellos atua como repórter, e 

consequentemente ele não acompanha o material a partir das ilhas de edições. Nesta 

edição os bastidores são mostrados mais pelas narrações dos jornalistas do que através 

de uma linguagem específica. Diferente do programa seguinte - presídios- que abusa do 

recurso das imagens do repórter com câmera na mão, que valorizam a situação dos 

bastidores. 

As expressões, risos, emoções e sentimentos dos jornalistas recebem sempre 

destaque, ajudando a criar conflitos dramáticos e a humanizar os relatos. Portanto, no 

Profissão Repórter o jornalista mediador sempre será um personagem, seja ele periférico 

o central. O protagonismo vai depende das variáveis e das situações proporcionadas em 

cada edição do programa.  

De maneira geral o Profissão Repórter preza pela proposta  de mostrar, “Os 

bastidores da notícia. Os desafios da reportagem”. Ou seja, uma imagem ou áudio de 
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baixa qualidade, não deixa de ir ao ar se for importante para construção da narrativa. O 

programa possui uma singularidade capaz de cativar o telespectador. Pode-se dizer que 

o tom do programa segue majoritariamente pelo caminho da informalidade, tanto no que 

tange a edição e a construção da narrativa quanto na postura do repórter. Algumas 

edições trazem um tom mais leve, outras mais pesado. No entanto toda as ideias 

 inerente ao Profissão Repórter ajudam a induzir o telespectador a envolver-se no jogo 

comunicativo proposto, no qual o repórter assume o papel de um narrador que participa 

da trama que ele mesmo constrói, e às vezes até protagonizar.  
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