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RESUMO 

 

Este artigo promove uma reflexão acerca do fazer jornalístico em novos formatos 

permitidos pela televisão na contemporaneidade. Para tanto, seleciona-se para corpus 

empírico de análise duas edições do Profissão Repórter, programa telejornalístico da 

Rede Globo de Televisão, cujo objetivo principal é revelar os bastidores e percalços do 

repórter na construção da reportagem. Tais considerações tem como base teórica os 

estudos dos autores Umberto Eco, David Morley e Eliseo Verón, que trabalham 

aspectos técnicos e discursivos do que é produzido na televisão. Pretende-se ainda 

colocar em voga a noção de transparência sugerida pelo programa, bem como sondar a 

relação que busca com o público-alvo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Profissão Repórter; paleotevê; neotevê; transparência; 

realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho busca analisar o programa Profissão Repórter, da Rede Globo, a 

partir de conceitos de Umberto Eco como Paleotelevisão e Neotelevisão, discussões 

acerca da presença da câmera e o olhar do apresentador, percepções de David Morley a 

respeito da estrutura narrativa de gêneros telejornalísticos, assim como sua aceitação por 

parte do público e também conceitos de Eliseo Verón que tratam da postura do 

apresentador em frente às câmeras. 

 O programa Profissão Repórter, exibido na Rede Globo, foi, primeiramente, um 

quadro do programa Fantástico, também da mesma emissora. Em 2008, tornou-se um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 

 
2 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, email: 

filipemonteiro@outlook.com. 

 
3 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, email: 

biancalemoscobra@yahoo.com.br 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 2 

programa fixo que vai ao ar nas noites de terça feira. Profissão Repórter é um programa 

jornalístico que busca exibir, como seu próprio slogan diz, “os bastidores da notícia e as 

dificuldades da reportagem”. 

 O programa tem sempre um tema específico e, partindo desse tema, os 

repórteres saem às ruas em busca de histórias e personagens que possam mostrar 

diferentes ângulos sobre o assunto. Cada repórter recebe uma missão e vai em busca de 

um caso específico sobre o tema do programa. Todo o processo de busca dos 

personagens e histórias é mostrado, assim como as dificuldades dos repórteres, que nem 

sempre são bem recebidos nos lugares aonde vão. Atualmente, o programa conta com 

uma equipe de dez repórteres dirigidos pelo jornalista Caco Barcellos.  

 Profissão Repórter possui um site na plataforma globo.com e um perfil nas redes 

sociais facebook e twitter. No site são encontrados os vídeos dos programas e as edições 

passadas completas, sendo essas últimas disponíveis somente para os assinantes do 

portal. Dentre as opções disponibilizadas no site, existe uma em que os leitores 

encontram técnicas e dicas de videorreportagem, chamada “Por dentro do vídeo”. Além 

disso, os assinantes podem enviar materiais para o programa como fotos e vídeos em 

“VC no Profissão Repórter”. 

 

Imagem 1: Por dentro do vídeo, disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/por-dentro-do-

video.html. Acesso em 25 de agosto de 2013. 

 A partir dessas informações pode-se questionar: o que a proposta de formato do 

programa pretende despertar no público? Qual é a relação estabelecida entre o programa 

e os telespectadores? Como e por que esse formato dos bastidores da notícia atinge o 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/por-dentro-do-video.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/por-dentro-do-video.html
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público? Quais são as implicações dessa relação com o público e o que isso acrescenta 

para o jornalismo atual? Para responder essas questões, é preciso resgatar os conceitos 

citados anteriormente. 

 

PALEOTELEVISÃO X NEOTELEVISÃO 

 

 Um programa como o Profissão Repórter, com uma proposta de mostrar os 

bastidores da notícia, precisa estar situado em um veículo propício para este fim. Se o 

programa pertencesse à época da Paleotelevisão certamente não poderia ir ao ar com um 

objetivo como esse. 

 A Paleotevê possuía um modelo mais fechada e não permitia uma programação 

ampla. Sobre a Paleotevê, Umberto Eco afirma que: 

 

falava das inaugurações dos ministros e cuidava para que o público 

aprendesse coisas inocentes, mesmo à custa de contar mentiras. 

Agora, com a multiplicação dos canais, com sua privatização, com o 

advento de novas parafernálias eletrônicas, vivemos na época da 

Neotelevisão. (ECO, 1984, p. 182) 

 

 Com a Neotevê, programas como o Profissão Repórter encontraram a 

possibilidade de ir ao ar e trazer uma nova perspectiva ao público. Além disso, a 

autonomia do telespectador aumentou. A programação ficou mais variada e o número 

de canais foi crescendo gradativamente. Isso fez com que os programas buscassem cada 

vez mais formas inovadoras de captar a atenção do público. 

 

O tempo da Neotevê é um tempo elástico, com rasgões, acelerações, 

retardamentos. (...) O espectador pode imprimir seu próprio ritmo, 

selecionando histericamente com o controle remoto. (...) Com a 

Paleotevê havia pouca coisa para ver: antes da meia-noite, todos para 

a cama. A Neotevê tem dezenas de canais, até de madrugada. (ECO, 

1984, p. 202-203) 

  

A partir daí novos formatos de programas foram surgindo com o objetivo de atingir o 

telespectador. Este, que se viu bombardeado de conteúdos das mais diversas formas, foi 

o alvo das propostas inovadoras dos programas da neotelevisão. Dentro desse contexto 

de mudanças e novos formatos, pode-se questionar: como os bastidores da notícia são 

mostrados no Profissão Repórter? Para responder essa questão, vamos, primeiramente, 

apresentar as emissões analisadas. 
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MATERIAL DE ANÁLISE 

 

 Para este trabalho, foram analisadas duas emissões do Profissão Repórter. Uma 

delas do dia 20 de agosto de 2013, que tratou de crime e loucura. O programa contou 

histórias de crimes cometidos por familiares. O que deu origem a esse tema foi o crime 

que aconteceu no dia 5 de agosto de 2013.  

 Nesse crime, foram encontrados cinco membros de uma mesma família mortos. 

O principal suspeito é o menino de 13 anos, Marcelo Pesseghini, que supostamente 

matou a mãe, o pai, a avó, a tia-avó e depois cometeu suicídio. Os repórteres buscaram 

mais informações sobre esse caso durante o programa, além de outras histórias de 

crimes cometidos por familiares. 

 Esses crimes cometidos por membros de uma mesma família muitas vezes têm 

envolvimento com crises psiquiátricas. Os assassinos têm surtos e acabam cometendo os 

crimes. Os repórteres foram atrás dessas histórias e entrevistaram algumas pessoas, 

inclusive autores dos crimes que estão presos e alegaram que cometeram o assassinato 

por ordem divina ou “mandado do cão”, como disse Wanderley dos Santos, acusado de 

matar a mãe e atear fogo no pai. 

 A outra emissão analisada foi a do dia 13 de agosto de 2013, que falou sobre 

transplantes de rim. Não houve nenhuma notícia que deu origem a esse tema, foi uma 

pauta do próprio programa. Nessa emissão os repórteres buscaram histórias sobre 

pessoas que esperam por um transplante de rim e que precisam fazer hemodiálise três 

vezes por semana para continuarem vivas. 

 Acompanharam pessoas que conseguiram um rim compatível e fizeram a 

cirurgia e encontraram inclusive uma história que lembrou a própria história de uma das 

repórteres, Valéria Almeida, que perdeu sua mãe depois de uma sessão de hemodiálise, 

o que a fez emocionar-se durante a matéria.  

 

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E O DISCURSO DO 

PROGRAMA 

  

 Uma vez estabelecida a Neotevê, o jornalismo tradicional pôde reinventar-se e 

dar margem à experimentação de novos formatos. Ao se afirmar como um telejornal que 

propõe revelar os bastidores da produção da reportagem, o Profissão Repórter 
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consolida-se como o precursor de um novo formato jornalístico no Brasil, ganhando 

versões similares em outras emissoras: A Liga (BAND) e Conexão Repórter (SBT).  

 O programa possui Caco Barcellos como apresentador central e dá oportunidade 

de jornalistas recém-formados ingressarem nos diversos processos de construção da 

notícia. Nota-se edição final do programa, portanto, uma dinâmica segmentada da 

delimitação de momentos e espaços. As cenas de reportagem, que mostram os 

jornalistas inseridos na realidade do tema da edição do programa, sofrem intercalações 

com a realidade dos jornalistas no interior da redação, cujas cenas denotam o debate na 

reunião de pauta, jornalistas na ilha de edição e suas tentativas de conseguir contato 

com fontes. 

 A proposta de desvelamento das etapas pelas quais o produto transita até atingir 

a versão final a ser exibida credita ao Profissão Repórter suposta transparência, que 

serve como recurso a afirmar a credibilidade do programa e seu compromisso com a 

verdade. É importante salientar, sobretudo, que, ainda que busque a transparência de 

seus processos, o programa não é isento de manipulações e direcionamentos ao longo de 

sua edição. As duas edições analisadas refletem uma construção narrativa que culmina 

numa composição de verdades, o que refuta a pretensa ideia do programa de apresentar-

se enquanto “versão imitativa da realidade, que a reproduz imaginativamente e 

representativamente” (MOTTA, 2012. p. 224). 

 Ao revelar os bastidores do fazer jornalístico, o Profissão Repórter traz um 

enquadramento metalinguístico da produção audiovisual. O jornalismo não só fala do 

fatos e dramas sociais exteriores, mas também de si mesmo, o que Umberto Eco 

argumenta em seus estudos: 

 

A característica principal da Neotevê é que ela fala (conforme a 

Paleotevê fazia ou fingia fazer) sempre menos do mundo exterior. Ela 

fala de si mesma e do contrato que estabelece com o próprio público. 

Não interessa o que diga ou sobre o que ela fale (também porque o 

público, com o controle remoto, decide quando deixá-la falar e quando 

mudar de canal). Ela, para sobreviver a esse poder de comutação, 

procura entreter o expectador dizendo-lhe “eu estou aqui, eu sou eu e 

eu sou você”. (ECO, 1984, p. 182-183) 

  

 Sob tal ótica, o estudo de programas que são produzidos na Neotevê não deve 

ser circunscrito apenas à realidade que é transmitida. A análise do Profissão Repórter 

deve hipóteses e questionamentos acerca do processo de construção do discurso, bem 

como do que foge à gravação do programa. Compreender a maneira com a qual o 
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jornalista narra perpassa a análise do que diz o texto para então decifrarmos como o 

jornalista o constrói e, então, entender o contrato que pretende estabelecer com o 

público. 

 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita 

a equívoco e a historicidade), o que é institucional (a formação social, 

em sua ordem) e o mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz 

imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de 

uma conjuntura sócio-histórica. Temos assim a imagem da posição 

sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?), mas também da 

posição sujeito interlocutor (quem é ele para me falar assim, ou para 

que eu lhe fale assim?), e também a do objeto do discurso (do que 

estou lhe falando, do que ele me fala?). É, pois, todo um jogo 

imaginário que preside a troca de palavras. (ORLANDI, 2009. p. 40) 
 

 A ênfase na seleção de temas investigativos que sejam de interesse público 

auxilia na compreensão do contrato pretendido pelo programa. Nas duas edições 

analisadas temos dois temas intrigantes e de relevância social: 1) expor outros casos de 

crimes ocorridos no núcleo familiar, que possam circundar o caso Pesseghini. 2) mostrar 

o drama cotidiano de quem está à espera de um transplante de órgãos. 

 O discurso jornalístico é legitimado como credível devido ao fato de o repórter 

se pôr à mostra antes, durante e após a conclusão da reportagem. A revelação sobre o 

que motivou a escolha da pauta, a exposição das diversas perspectivas de um mesmo 

tema, além da busca por trazer a público intimidades da práxis jornalística, são fatores 

que determinam a tentativa do Profissão Repórter em expor a verdade sem distorção e 

sob novos olhares, além de buscar trazer, ainda que de forma selecionada, o lado B da 

produção televisiva. 

 

OLHARES E PERSPECTIVAS DO REPÓRTER 

 

 Enquanto a mídia tradicional postulada pela Paleotevê propunha com o 

telespectador o contrato de janela do mundo, onde o jornalista apenas informa e não 

interfere na realidade, a Neotevê promove uma desconstrução de tal paradigma, dando 

destaque ao papel do jornalista. O programa Profissão Repórter apresenta o jornalista 

não só como mediador de informações, mas também como protagonista de toda a trama. 

 “Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão 

Repórter”, declara Caco Barcellos ao início de todos os programas. Apesar de trazer em 

cada edição do Profissão Repórter um tema central que serve como base para a 
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construção da reportagem, a linha editorial do programa tem um maior objetivo: mostrar 

o exercício do jornalismo. 

 O jornalista tem a liberdade para, portanto, falar de si mesmo, se mostrar 

enquanto ser humano passível de emoções e para, sobretudo, desviar o olhar da câmera 

e buscar novas perspectivas narrativas. As edições do programa procuram mostrar que 

ao jornalista é dado o poder de manipular, em seu sentido pleno, a notícia, de modo a 

produzir sua própria versão da realidade. 

 A linguagem utilizada na tevê possui um fenômeno verificado tanto nos 

programas informativos, quanto na ficção. O fenômeno diferencia os lugares de quem 

fala olhando para a câmera e de quem fala sem olhar para a câmera (ECO, 1984, p. 

186). O jornalista, ainda que de maneira convencionada e não intencional, realiza uma 

encenação ao estar em frente às câmeras. 

 

Habitualmente na televisão quem fala olhando para a câmera 

representa a si próprio (...) enquanto quem fala sem olhar para a 

câmera representa um outro (...). A oposição é grosseira, porque pode 

haver soluções de direção graças às quais o ator de um drama olhe 

para a câmera e um debate político e cultural, cujos participantes 

falem sem olhar para ela. Contudo, parece-nos que a oposição seja 

válida sob este ponto de vista: os que não olham para a telecâmera 

estão fazendo algo que se considera (ou se finge considerar) que 

aconteceria mesmo se a televisão não existisse, enquanto, no caso 

contrário, quem olha para a telecâmera estaria sublinhando o fato de 

que a tevê existe e que seu discurso “acontece” justamente porque a 

televisão existe. (ECO, 1984, p. 186) 

 

 O fenômeno abordado acima pode ser notado em ambas as edições analisadas. O 

programa que foi ao ar no dia 13 de agosto deste ano mostra os diferentes discursos 

emitidos pelos repórteres ao logo dos 27 minutos do vídeo.  

O primeiro momento mostra Caco Barcellos introduzindo o programa e 

apresentando os temas do dia (imagem 2). O discurso é dirigido ao telespectador e a 

postura do jornalista é formal e direta, postulando o que Eco diz ser o discurso da tevê. 

O segundo momento (imagem 3) mostra a jornalista Valéria Almeida que, mesmo 

posicionando o olhar para a câmera, se emociona ao compartilhar com o público 

experiências particulares que dialogam com a realidade de quem espera por um 

transplante de rins. O terceiro momento (imagem 4), por sua vez, mostra o diálogo entre 

Valéria e Caco discutindo as preferências de Valéria em incluir seu depoimento pessoal 

na edição do programa. Esse último denota na postura trabalhada por Eco que consiste 
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em agir como se aquele momento fosse acontecer de qualquer modo, sendo filmado ou 

não. 

  

Imagem 2. Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-

reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/. Acesso em: 04 de 

setembro de 2013. 

 

Imagem 3. Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-

reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/. Acesso em: 04 de 

setembro de 2013. 

 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/
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Imagem 4. Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-

reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/. Acesso em: 04 de 

setembro de 2013. 

 

 Os diferentes olhares de cada repórter à câmera referenciam a particularidade do 

programa em romper com a construção narrativa unilateral em que a notícia é tratada 

apenas sob uma perspectiva. As relações entre os olhares repórter x repórter, repórter x 

câmera (público) e repórter x entrevistado munem o Profissão Repórter de 

dinamicidade e consolida o objetivo que tem ao reportar sob tal formato televisivo. 

 

APRESENTADOR VENTRÍLOQUO X APRESENTADOR MODERNO 

 

 A postura do repórter diante das câmeras sofre alternância, ora o coloca na 

posição de apresentador moderno, ora de apresentador ventríloquo. A predominância do 

último faz com que a tentativa de desconstrução da figura do repórter, presente no 

programa, não aconteça em sua totalidade. O apresentador ventrículo, com todas as 

formalidades e modularidades, arraigadas no jornalismo tradicional, não permite essa 

decomposição.     

A redução na gestualidade é gerada até mesmo pelo plano americano, adotado 

para a gravação da maior parte do programa, porém é bem mais tímida do que nos 

telejornais habituais. A emissão de 13 de agosto é exemplo disso, as cenas em que a 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/programas/v/profissao-reporter-mostra-a-luta-de-quem-espera-um-transplante-de-rim-parte-1/2755194/


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 10 

repórter Valéria Almeida demonstra sentimentos e expressa as emoções que sente ao 

recordar-se da morte de sua mãe, há dez anos, são levadas ao ar, pois se trata de um fato 

dos bastidores da matéria, momentos assim, certamente seriam cortados na edição de 

programas com estruturas telejornalísticas mais rígidas. Não existe a limitação do 

profissional à mero “condutor neutro”, embora muitas vezes os jornalistas sirvam como 

“pontos de passagens” entre uma história e outra; algumas vezes eles aparecem no vídeo 

para contextualizar ou localizar o telespectador de onde estão e de que estão falando. 

Não há restrição à cenários, o plano de fundo da cena é o local do acontecimento ou a 

sala de edição/redação. Eles transcendem a descrição de apresentador ventríloquo feita 

por Eliseo Veron,  

 

El cuerpo del presentador está allí, el eje 0–0 también, pero 

ladimensión del contacto se encuentra reducida a la mirada. La 

gestualidad está anulada, la postura del cuerpo es relativamente rígida 

(con suma frecuencia no se vem las manos del presentador), la 

expresión del rostro parece fijada en una suerte de “grado cero”. La 

palabra está desprovista de todo operador de modalización: el texto 

dicho (o leído) es absolutamente descriptivo (“factual” como se dice). 

El espacio que rodea al presentador queda también reducido al 

mínimo. Así, el conductor es un soporte neutro, un punto de pasaje del 

discurso informativo que, encierto modo, “habla por su boca”. 

(VERÓN, 2003, p. 17) 

 

E passam a ser a ter um pouco das características do apresentador moderno: 

  

En el caso del presentador moderno, el encuentro de las miradas se 

constituy e en el eje que soporta la construcción del cuerpo 

mediatizado del enunciador. El orden metonímico se despliega 

entoncese nun sistema gestual complejo. Los operadores de ese 

sistema son, por decirlo de algún modo, de doble filo: sí, por un lado, 

modalizan lo que es dicho verbalmente, construyen, por el otro, el lazo 

con el telespectador. (VERÓN, 2003, p. 17) 

 

Caco Barcelos é, mais do que os outros da equipe, um apresentador moderno. Ele passa 

confiança para o público, o que é enunciado por ele é tido como real pelo telespectador. 

Esse efeito é constituído não só pela competência da construção da enunciação, mas 

pelo laço criado pelo olhar. Quando ele olha para câmera olha nos olhos de quem está o 

assistindo, é quase como se ele estivesse contando aquela história especificamente para 

quem o vê. “Percebe-se que nesses casos não está mais em questão a verdade do 

enunciado, isto é, a aderência entre o enunciado e o fato, mas a verdade da enunciação 
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que diz respeito à cota de realidade daquilo que aconteceu no vídeo.” (ECO, 1984,p. 

188). 

 

SUSPENSE NA NARRATIVA E PROXIMIDADE COM O INTERLOCUTOR 

 

O programa tem uma característica tipicamente pós-moderna, a fragmentação. 

Ele é composto por “frações” de histórias que, aos poucos, vão se entrelaçando e 

construindo uma narrativa. Esse modo de compor gera no telespectador a vontade de 

assistir até o fim, visto que essa é a única maneira de conhecer o desfecho de todas 

matérias que compõem a emissão. Morley observa que: 

 

(...) falta aos telejornais uma estrutura narrativa (ou dinâmica de 

suspense-desenvolvimento) que, em outros gêneros, serve para atrair a 

atenção do telespectador e assim motivar a audiência. (...) 1- Os 

telejornais em geral não interessam às pessoas e 2- quando elas o 

assistem, normalmente não conseguem entendê-los. (...) Nos 

telejornais não há enigma hermenêutico, cuja solução motiva o 

processo de audiência. (MORLEY, 2008, p. 70-71) 

  

É necessário destacar dois elementos que fazem com que o “mundo dos 

noticiários” (MORLEY, 2008) deixe de ser tão distante da realidade de quem assiste. O 

primeiro é a linguagem de fácil entendimento, isso faz com que as pessoas entendam as 

mensagens passadas. Tudo é narrado de forma simples e direta, termos de cunho 

científico não são utilizados com frequência, e quando o são, a explicação é dada em 

seguida. O segundo multimidialidade, fator torna a interatividade com o público ainda 

mais eficaz. Há espaços no site especificamente destinados a essa finalidade. Sessões 

como “Fale conosco” e “VC no Profissão Repórter” tornam a possibilidade de enviar 

conteúdo ao programa acessíveis a qualquer um. Visto que as matérias giram em torno 

de histórias comuns, até mesmo corriqueiras. David Morley ressalta 

 

Um ponto importante surge aqui: notícias televisivas podem ser 

assistidas, por muitos telespectadores, em um estado de espírito 

parecido com a “suspensão de incredulidade”, tradicionalmente 

associada ao modo de consumo do drama e da ficção. Isto sugere que 

muitos telespectadores assistem ao noticiário televisivo partindo da 

premissa de que ele está descrevendo algo distante, outro mundo 

(decididamente não onde eles vivem), um mundo desconectado de sua 

lógica cotidiana familiar: um “mundo televisivo”, um ambiente dotado 

de seus próprios “fatos da vida”, sua população própria, os quais eles 

nunca irão conhecer. (MORLEY, 2008,p. 73) 
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 Quando a repórter Valéria Almeida também ocupa o lugar de fonte (na emissão 

de 13 de agosto) essa aproximação do “mundo televisivo” é fortemente notada. Ao ser 

indagada sobre a escolha de contar sua história, ela responde que a escolha se deu 

porque “mostra que acontece com qualquer pessoa, ‘eu sou’ mais uma, minha mãe era 

mais uma”. O fato de poder acontecer com qualquer um faz com que o interlocutor crie 

conexões, além de trabalhar com o imaginário coletivo e a realidade compartilhada, 

tornando essa realidade, em alguma medida, para alguns mais e para outros menos, 

comum a todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da análise foi possível notar que para a concretização da proposta 

contida no formato do programa é utilizada uma lógica, que pode ser denominada, 

metalinguística. A intenção é levar ao público as etapas do fazer jornalístico mostrando 

a “verdade” - quase como na teoria do espelho, reflexo da realidade - mas é necessário 

ressaltar que, mesmo sendo revelados os bastidores das reportagens, ainda assim há 

interferências, mesmo que sutis ou involuntárias, na edição e subjetividades envolvidas 

nesses processos.  O fazer jornalístico é uma construção, a verdade dita não é a absoluta, 

é um dos recortes/narrativas possíveis para aquele fato. 

 Falar e mostrar o que acontece “por trás das câmeras” faz com que a 

credibilidade do programa aumente em comparação aos telejornais comum, isso é uma 

maneira eficiente de estabelecer uma relação amigável com o telespectador. Ainda 

existe outro fator que faz com que esse laço de confiança e diálogo cresça 

exponencialmente, a interatividade online. A possibilidade de enviar conteúdo dá poder 

e sentimento de coletividade/pertencimento ao público, através disso é desenvolvido um 

laço de fidelidade, que leva ao sucesso do programa que é explícito nos níveis de 

audiência. 

O estilo metalinguístico e fragmentado de narrar rompe com a rigidez estrutural 

do jornalismo televisivo. Jornalistas perdem a frieza, passam a ter emoções, 

eventualmente agem como componentes da notícia e não mero porta voz da mesma.  

Somado ao efeito que o “olhar para a câmera” gera o poder do enunciado é 

potencializado. “Quando à frente do espectador, este percebe que aquele se dirige 
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exatamente a ele, através do meio da tevê, sugerindo-lhe, implicitamente, que há algo de 

‘verdadeiro’ na relação que está sendo instituída” (ECO,1984. p. 187-188). 

 

REFERÊNCIAS 

 

ECO, Umberto. Tevê: a transparência perdida. In______. Viagem na irrealidade 

cotidiana. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 1984 

 

MOTTA, Luiz Gonzaga. Narrativas jornalísticas e conhecimento de mundo: 

representação, apresentação ou experimentação da realidade. In: PEREIRA, Fábio H.;  

MOURA, Dione O.; ADGHIRNI, Zélia L. (orgs.). Jornalismo e sociedade: teorias e 

metodologias. Florianópolis: Insular, 2012. p. 219-241. 

 

MORLEY, David. Televisão e conhecimentos gerais: descobrindo o mundo a partir 

dos telejornais. Cadernos de Televisão, Revista quadrimestral de estudos avançados e 

televisão, Rio de Janeiro, n. 2, agosto/2008.  

 

ORLANDI, Eni. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 3.ed. Campinas: 

Pontes, 2001. 

 

VERÓN, Eliseo. El living y sus dobles: arquitecturas de lapantalla chica. In_______. 

El cuerpo de lasimágenes. Buenos Aires, Editorial Norma, 2003. 

 

SITES CONSULTADOS 

 

Profissão Repórter. http://g1.globo.com/profissao-reporter/. Acesso em 05 de setembro 

de 2013. 

 

Profissão Repórter: TV para assinantes. http://g1.globo.com/profissao-

reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-crime-e-loucura-edicao-

2008/2770514/. Acesso em 05 de setembro de 2013. 

 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-crime-e-loucura-edicao-2008/2770514/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-crime-e-loucura-edicao-2008/2770514/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-crime-e-loucura-edicao-2008/2770514/


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 14 

Profissão Repórter: TV para assinantes. http://g1.globo.com/profissao-

reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-transplante-rim-edicao-

1308/2755235/. Acesso em 05 de setembro de 2013. 

 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-transplante-rim-edicao-1308/2755235/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-transplante-rim-edicao-1308/2755235/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/videos/t/para-assinantes/v/profissao-reporter-transplante-rim-edicao-1308/2755235/

