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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo identificar a representação social atribuída ao profissional 

jornalista pelo programa Profissão Repórter. Busca-se, também, encontrar os principais 

valores associados ao jornalista dentro de um programa da própria mídia e verificar as 

variações dessa representação a partir da presença de um jornalista de notoriedade – 

Caco Barcellos – e de jornalistas pouco conhecidos. Como principais procedimentos 

metodológicos, utilizamos a pesquisa bibliográfica bem como a observação de três 

edições do programa a partir de uma grade analítica. Nossas análises nos permitiram 

perceber que, trata-se de um programa telejornalístico mais informal com a proposta 

inovadora ao mostrar os bastidores da notícia e que difunde a imagem de um jornalista 

investigador da verdade, com atributos de chefe e conselheiro para Caco Barcellos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; representações sociais; Profissão Repórter. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O jornalista é o profissional responsável por transmitir informações de interesse 

público (ou de interesse de um determinado público) dentro de uma sociedade. É uma 

profissão de extrema importância social por possibilitar a formação de uma consciência 

crítica na população ao transmitir a ela o conhecimento. 

 

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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Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2003) esclarecem bem sua função ao destacarem 

alguns deveres e características da profissão. Segundo eles, por exemplo, a primeira 

obrigação do jornalista é com a verdade e sua primeira lealdade é com os cidadãos. Isso 

significa que o jornalista deveria noticiar apenas o que fosse realmente verdade e servir 

sempre à população, o que já o carrega de responsabilidades. Além disso, afirmam que a 

essência do jornalismo é a disciplina de verificação, já que é a busca pela comprovação 

das informações que o difere da literatura e da arte.   

 O programa Profissão Repórter, exibido pela Rede Globo, procurar atender essa 

máxima da verificação, isto é, de comprovar as informações que transmite, mostrando 

inclusive o seu 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. Nesse intuito de mostrar o modo de produção jornalístico, sob o rótulo “os 

bastidores da notícia, os desafios da reportagem”, o programa revela também o próprio 

ofício do jornalista, contribuindo assim para que os telespectadores criem uma imagem 

idealizada para essa profissão. 

 Diante dessa observação, procuramos observar como a própria mídia – no caso o 

Programa Profissão Repórter – representa o profissional jornalista. Escolhemos três 

edições do programa para observarmos e tentarmos compreender a representação social 

do profissional. Antes de apresentarmos as nossas observações analíticas, pontuaremos 

algumas questões sobre o conceito de representação social a partir do enfoque da 

Psicologia Social. 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A definição exata para a expressão “representações sociais” é muito discutida 

por se tratar de um conceito muito amplo e que abrange elementos afetivos, mentais e 

sociais. Dessa forma, vários autores preferem defini-lo de forma particular. “A fluidez 

de conceituação da representação social, com seus múltiplos enunciados, é alvo fácil da 

crítica. Esta também ataca o fato de que a teoria propõe metodologias variadas e pouco 

amarradas”. (ARRUDA, 2002, p. 12). 

De maneira geral, representações sociais podem ser entendidas como os 

esquemas, o modo pelo qual a sociedade enxerga determinada coisa ou pessoa, qual seu 

papel no mundo e como ele o exerce. Trata-se de uma visão coletiva sobre o outro e 

sobre diversas situações da vida em sociedade. 
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É por meio das representações sociais que os indivíduos conferem 

significação às suas ações e ao mundo social que os cercam, 

constituindo imagens, concepções e ideias a partir de classificações 

positivas ou negativas, as quais circulam por meio de crenças e 

valores compartilhados. (OLIVEIRA, 2005, p. 16). 

 

O conceito, na psicologia social, foi desenvolvido por Serge Moscovici e 

posteriormente por Denise Jodelet. Para Moscovici e Nemeth (1974), representações 

sociais seriam produções de comportamentos e relações com o meio; não são opiniões 

nem imagens de algo, mas sim ciências coletivas e teorias destinadas à interpretação e 

construção da realidade. 

É importante perceber que, exatamente por ter esse objetivo, as representações 

sociais surgem a partir da própria realidade e conclusões cotidianas dos cidadãos e é 

isso que dá maior credibilidade a elas. O indivíduo identifica algumas de suas próprias 

ideias a respeito do mundo nas representações e passa a adotá-las como verdadeiras. 

 

A formação das representações sociais a partir da realidade da vida 

cotidiana constitui uma grande força para que estas possam ser 

tratadas e reconhecidas como conhecimento pela sociedade. Isto 

porque a realidade da vida cotidiana apresenta-se como a realidade por 

excelência, já que, sendo decorrente das relações que o ser humano 

mantém no dia a dia com o mundo, possui um caráter 

predominantemente impositivo e urgente para a consciência. 

(ALEXANDRE, 2004, p. 13).  

 

  

No caso dos jornalistas, é importante compreender sua representação social para 

perceber como ele influencia na construção do real a partir de como é visto pelas 

pessoas. Sabe-se que antigamente esse profissional era tido como um “revelador da 

verdade”. Atualmente, já há uma desconstrução dessa imagem e surgem outras 

representações para os jornalistas. 

Robson Dias (2012) deixa clara essa e algumas outras curiosidades ao ressaltar 

várias representações dos jornalistas. Entre elas, temos a de “Artista e intelectual”, 

herança do período hegemônico do jornalismo literário, no qual filósofos, escritores e 

parlamentares escreviam para os jornais. Outra, a de “cão de guarda”, é a que retrata o 

jornalista como responsável por descobrir a verdade, informar a sociedade e guardar os 

preceitos da democracia. Daí surge a ideia da profissão como Quarto Poder, agente da 

democracia. Também é visto como “herói” principalmente pelo senso comum, e essa 
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representação é sedimentada na figura do repórter, que tem contato direto com a 

realidade das ruas. 

 

A imagem heroica, por vezes, é alimentada pela própria sociedade, ao 

cobrar do profissional uma função que extrapola os limites do 

jornalismo e esbarra também no papel da polícia, poder público e 

tribunais de justiça, especialmente em um país de instituições morosas 

como o Brasil. (OLIVEIRA, 2005, p. 46). 

  

Já Adriana Santana (2008) enxerga quatro representações para o profissional: a 

primeira é a definição do jornalista “ideal”, a segunda é uma visão mais negativa, 

geralmente referenciada em desvios deontológicos. Uma terceira seria a do jornalista 

como produto das indústrias culturais, refém do sistema político-econômico atual. O 

quarto seria o repórter situado na linha entre o ator social submetido e constrangido às 

regras do jogo empresarial. 

  

O PROGRAMA PROFISSÃO REPÓRTER 

 

Os programas de televisão são importantes companhias para o telespectador, seja 

para diverti-lo ou informá-lo. Seus produtores sempre buscam inová-los para continuar 

despertando interesse no público. É nessa procura por novos formatos que surge o 

Profissão Repórter, um programa telejornalístico que promete mostrar o processo de 

construção da notícia. 

Idealizado por Caco Barcellos e contando com oito jovens jornalistas para 

compor a equipe, estreou como quadro do Fantástico em 2006, tendo duração de nove a 

doze minutos. Após um ano, conquistou mais espaço na emissora e passou a ser exibido 

também uma vez por mês nas quintas-feiras. Nas edições mensais, que foram ao ar 

quatro vezes, o programa tinha duração de 40 minutos, o que permitia maior 

desenvolvimento dos temas tratados.  

Em 2008, o Profissão Repórter ganha seu lugar na grade de programação da 

Rede Globo e começa a ser  exibido às terças-feiras, às 23h40min. Cada edição tem em 

média 30 minutos e compõem a equipe: Felipe Gutierrez, Gabriela Lian, Mariane 

Salerno, Thais Itaqui, Thiago Jock, Júlia Bandeira, Nathália Fernandes e Caio Cavechini 

orientados por Caco Barcellos. 

O programa explicita as relações entre os repórteres e as fontes, além da 

hierarquização presente entre o experiente Caco Barcellos e o resto da equipe, jovens 
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repórteres. Possibilita ao telespectador conhecer o processo de construção da notícia e 

os desafios encontrados pelos jornalistas, ao exibir momentos em que, por exemplo, são 

discutidos os temas das edições, Caco dá conselhos à equipe, entre outros. 

 

A presença do repórter no palco do acontecimento é explorada como 

uma estratégia de autenticidade e como um símbolo da capacidade de 

cobertura da equipe jornalística, afirmando, de um lado, que o 

jornalista pode falhar, se equivocar, colocar sua subjetividade na 

notícia, mas mesmo assim, ele tenta mostrar, tenta encontrar os 

caminhos para contar o fato. (KLEIN, 2013, p.11).  

 

 Ainda segundo Eloísa Klein (2013), a discussão e a desmontagem do processo 

de construção da notícia no programa pode ser uma forma de reafirmar o papel do 

jornalista como protagonista do ato de contar a atualidade. Além disso, pode também 

reestabelecer a confiança do público na capacidade do jornalista de investigar, checar e 

fazer o possível para transmitir a informação de forma mais clara e correta.  

A escolha pelo Profissão Repórter foi feita por este se propor a retratar os 

bastidores da notícia e as dificuldades enfrentadas pelos repórteres na realização das 

matérias. Ao fazer isso, o programa acaba criando uma visualização fácil da imagem do 

jornalista, além de se tornar um instrumento de difusão da imagem do profissional e é 

por esses motivos que o estudaremos especificamente. 

 

PROGRAMAS ANALISADOS 

 

A partir da análise das edições dos dias 12/11/2013, 3/12/2013 e 10/12/2013, 

que foram escolhidas de modo aleatório dentro de um período, foi possível explicitar 

melhor as relações estabelecidas no programa.  

Antes de apresentarmos as edições do programa por nós analisadas, iremos 

mostrar o instrumento metodológico que utilizamos para realizar as análises. Trata-se de 

uma grade, elaborada com a finalidade de guiar as observações bem como de 

sistematizar os dados encontrados. 
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GRADE DE ANÁLISE do PROGRAMA PROFISSÃO REPÓRTER 

Retranca (assunto): Data de exibição: 

Número de blocos: Tempo de duração (total): 

Jovens jornalistas participantes: 

NÍVEL SITUACIONAL/ESTRUTURAL 

Presença do 
Caco Barcellos 
(sim, não em 
quais 
momentos?) 

Presença de 
jovens 
jornalistas 
(sim, não em 
quais 
momentos?) 

Local de 
realização da 
reportagem 
(quais 
ambientes 
aparecem?) 

Presença de 
ambientes 
tradicionalmente 
jornalísticos 
(redação, 
estúdios, etc) 

Tipo de fontes 
entrevistas 
(fontes 
oficiais, 
oficiosas, 
personagens, 
etc). 

Utilização de 
recursos 
gráficos e 
técnicos 
(apresentação 
de créditos, 
uso de 
microfone, 
trilha sonora, 
etc..) 

      

NIVEL VERBAL 

Substantivos e 
adjetivos 
usados para 
denominar ou 
qualificar Caco 
Barcellos 

Substantivos e 
adjetivos 
usados para 
denominar ou 
qualificar os 
jovens 
jornalistas 

Substantivos e 
adjetivos 
usados para 
denominar ou 
os 
personagens 
do programa 

Substantivos e 
adjetivos usados 
para denominar  
os ambientes de 
gravação ligados 
ao universo do 
jornalista 

Substantivos e 
adjetivos 
usados para 
denominar  os 
demais 
ambientes de 
gravação  

Formas de 
interação 
entre 
jornalistas e 
telespectador 
(eles se 
dirigem ao 
telespectador? 
De que 
forma?) 

      

NÍVEL ICÔNICO 

Caracterização 
física e 
psicológica de 
Caco Barcellos  

Caracterização 
física e 
psicológica dos 
jovens 
jornalistas 

Caracterizaçã
o física e 
psicológica 
dos 
personagens 
do programa 

Caracterização 
física dos 
ambientes de 
gravação 
ligados ao 
universo do 
jornalista 

Caracterização 
física dos 
demais 
ambientes de 
gravação  

Demais 
imagens 
significativas 
para análise 

      

 

 Produzimos uma grade como essa para cada edição do programa analisado. 

Procuramos anotar todas as nossas observações para, em um segundo momento, 

analisarmos todos os dados em conjunto. Essas observações conjuntas serão 

apresentadas após a breve descrição de cada um dos episódios. 
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Sucesso e Decadência 

 

O primeiro programa analisado, do dia 12/11/2013, com o título Sucesso e 

Decadência, mostrou a tentativa de Felipe Bentivegna em falar com Eike Batista com a 

ajuda de Caco Barcellos e revelou de um pouco da intimidade e da vida de bilionários, 

através de matérias de Fernando David. Felipe Bentivega vai até o prédio onde ficam os 

escritórios de Eike, mas ninguém fala nada sobre o assunto. Enquanto isso, Caco 

Barcellos pergunta para pessoas na rua se já o viram, e estas contam casos sobre ele. Já 

Fernando David acompanha Carlos, bilionário dono da Wizzard, que orienta as pessoas 

a como se tornarem milionários.  

Em outro momento, Eugênio Mattar, empresário, conta que teve ao menos sete 

crises desde a criação de sua empresa. Já Ângela Guitierrez, empresária mineira 

acompanhada por Fernando David, mostra o lado da simplicidade dos bilionários. 

Felipe encontra Caco na rua e conta as dificuldades da reportagem: não havia 

conseguido falar com ninguém diretamente próximo ao Eike e muito menos com ele, 

que era o objetivo do programa. Então tem a ideia de comprar ações para ter acesso a 

uma assembleia geral de acionistas, porém o bilionário não comparece à reunião. Já 

Fernando David confessa para Ângela Guitierrez que teve muita dificuldade para fazer a 

matéria, pois as pessoas ricas não cooperavam, não queriam aparecer na televisão. 

 

Deficiência intelectual 

 

Já a edição de 3/12/2013 tratou sobre o tema Deficiência Intelectual. A jovem 

repórter Eliane Escardoveli justifica a escolha da pauta para Caco Barcellos dizendo que 

presenciou a cena da personagem do programa segurando seu filho com força e achou 

que ela o estava agredindo, mas posteriormente descobriu que ele tinha uma séria 

deficiência intelectual. Ela mesma faz a primeira reportagem, acompanhando o dia a dia 

dessa mãe que tem um filho com síndrome de Adams Oliver. Ela saiu da Bahia para 

criá-lo sozinha em São Paulo, onde ele teria melhor acompanhamento médico. As 

dificuldades da mãe com a criança em casa, no ônibus e em conseguir matriculá-lo na 

escola são registradas, além do carinho enorme entre os dois.  

No momento de visita à escola, uma mãe de outro deficiente já matriculado é 

entrevistada e afirma também ter tido dificuldades para conseguir isso, tendo que 

procurar o juizado de menores e até recorrer à justiça. A professora do garoto também é 
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ouvida e dá ênfase ao seu despreparo e de outros professores para lidar com alunos 

especiais. O programa questiona diretamente o papel da inclusão social na vida desses 

deficientes. 

Paralelamente, um repórter entrevista Amélia, também deficiente intelectual, que 

trabalha em uma farmácia como vendedora e consegue levar sua vida de forma mais 

independente. Nesse momento da edição, o foco é a dificuldade dos deficientes 

conseguirem entrar no mercado de trabalho. 

 

Nelson Mandela 

 

No dia 10/12/2013, o programa dedicou-se a cobrir as homenagens feitas a 

Nelson Mandela na África do Sul logo após sua morte. Caco começa visitando a rua 

onde o líder viveu seus últimos momentos e conversa com os policiais que estão 

interditando o local para tentar ter acesso a ele, sem sucesso. Posteriormente entrevista 

cidadãos presentes que contam suas histórias relacionadas a Mandela. O mesmo repórter 

conta brevemente o que foi o apartheid e cita uma frase famosa do homenageado. 

Felipe Bentivegna acompanha um guia turístico local e viaja até Soweto onde 

mostra as desigualdades sociais da cidade. Lá os dois repórteres se encontram e relatam 

o que viram e a que conclusões chegaram. Caco Barcellos presencia uma confusão entre 

grupos contra e favor de Mandela.  Após isso tudo, segue para o estádio de futebol para 

acompanhar as últimas homenagens a Nelson Mandela. No caminho, indaga às pessoas 

o porquê delas cantarem e descobre que apesar da morte, celebram a vida. 

 

AFINAL, COMO OS JORNALISTAS SÃO RETRATADOS NO PROGRAMA? 

 

 Após a análise de aspectos específicos e gerais das edições, alguns fatos ficam 

claros. O programa realmente é um espaço de experimentação e aprendizado para os 

jornalistas inexperientes, guiados por Caco Barcellos que realiza papeis diversos no 

programa.  

Em certos momentos é professor, transmitindo conhecimento, como na cena de 

Sucesso e Decadência em que Felipe Bentivega pergunta a ele se é incorreto comprar 

ações com fins jornalísticos e ele o informa que não. Outras vezes, o vemos como 

conselheiro, transmitindo sua experiência ao dar conselhos e indicar a direção correta a 
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seguir. Um exemplo acontece na mesma cena, quando o jornalista tem que dar sua 

opinião se é uma boa ideia comprar as ações. Segue o diálogo da cena: 

 

“Caco: A gente tá tentando há muito tempo conversar com Eike Batista, 

queríamos que ele nos recebesse. Entramos em contato longamente com a assessoria de 

impressa. 

Felipe: Visitar qualquer obra do grupo também, a gente não conseguiu, falar 

com alguém do grupo a gente não conseguiu, o Eike nem se fala. 

Caco: Nossa função é maior que essa, apenas receber um não e ficar contente 

com isso. 

Felipe: Tive uma ideia na redação, que se a gente comprasse ações do grupo, 

teria direito a participar de uma assembleia geral para acionistas. 

Caco: Você comprou uma ação? 

Felipe: Sim, fiz um investimento de 100 reais, mas eu não sei se isso é uma 

prática correta. Aí eu quero saber um pouco, o que você acha disso? 

Caco: Veja, você comprou a ação no seu nome, um direito que não é ilegal, 

usando desse artifício para se informar melhor”. 

 

Além desses dois, identificamos também o papel de chefe, ao cobrar eficiência 

dos mais jovens. Esse fica explícito quando frente ao fracasso de Felipe em falar com 

Eike, Caco comenta: “Nossa função é maior que essa, apenas receber um não e ficar 

contente com isso”. Outro momento em que ele age como chefe é quando Eliane 

Scardovelli precisa justificar para ele a escolha da pauta da edição, no diálogo: 

 

“Caco: Você estava aqui fazendo o que? Aqui é um hospital. 

Eliane: Eu e o Rafael Batista, que é o repórter cinematográfico, estávamos 

fazendo outra matéria com uma câmera escondida e foi nesse hospital que eu conheci a 

Eliane. 

Caco: Daí vocês assistiram a cena que te chamou atenção? 

Eliane: Eu vi que ela estava arrastando o menino. A imagem não mostra porque 

estava longe, no final do corredor, e achei que ela estava batendo nele. 

Caco: Aí quando chegou perto viu que não estava batendo? 

Eliane: Eu acabei julgando naquele momento, tomando a parte pelo todo, achei 

realmente que ela estava batendo naquela criança e levei uma invertida enorme. Nesse 
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momento eu pensei: eu preciso ir à casa dessa mulher, eu preciso mostrar como é a 

vida dela. Essa história deu origem à ideia do programa.” 

 

Além disso, Caco Barcellos normalmente participa mais de edições que têm 

como tema pautas quentes, matérias em que não pode haver falhas, em que a notícia não 

vai esperar e poder ser apurada em outro momento. Já os jovens repórteres ficam 

responsáveis por pautas frias. Isso provavelmente acontece por considerar que sendo 

mais experiente, Caco estaria pronto para superar possíveis imprevistos e realizar a 

matéria, enquanto os novos repórteres talvez tivessem mais dificuldades, podendo até 

não conseguir uma boa reportagem.  

Em Profissão Repórter, o figurino usado pelos repórteres na maioria das vezes é 

composto por calça e camisa social, o que revela um caráter mais informal do programa 

em relação a outros do gênero tele jornalístico, já que só em ocasiões realmente 

necessárias os jornalistas usam ternos ou roupas mais formais.  

 

Figura 1: Imagem extraída do programa “Deficiência Intelectual”. 

 

 

Figura 2: Imagem extraída do programa “Nelson Mandela”. 
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Figura 3: Imagem extraída do programa “Sucesso e Decadência”. 

 

Uma característica que reforça a proposta de mostrar os “bastidores da notícia” 

como anunciado na chamada do programa é a presença de câmeras e microfones de mão 

em algumas cenas na maioria das edições, além das imagens feitas com câmera frontal, 

em que o jornalista filma a si mesmo em enquadramentos e ângulos pouco profissionais. 

As dificuldades enfrentadas pelos repórteres em relação a fontes e informações 

aparecem também para mostrar “os desafios da reportagem” enfrentados pelos 

jornalistas ao tentarem levar a informação ao público. Podemos observar isso nas 

imagens a seguir: 

 

 

 

Figura 4: Imagens extraídas do programa “Deficiência Intelectual”. 
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Figura 5: Imagens extraídas do programa “Nelson Mandela”. 

 

 

Figura 6: Imagens extraídas do programa “Sucesso e Decadência”. 

  

Finalmente, percebe-se que a imagem do jornalista que o programa quer 

transmitir é a de investigador da verdade, aquele que se esforça e enfrenta as 

dificuldades para conseguir a informação de forma mais verídica, além de transmiti-la 

com clareza e objetividade ao público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente a essas análises, percebe-se que o programa realmente tenta construir a 

imagem do profissional engajado e competente em diversos momentos. Através da 

figura de Caco Barcellos expõe a importância da experiência e orientação no meio 

jornalístico. 

É importante ressaltar que esse trabalho faz parte de uma pesquisa que objetiva 

analisar dois meses (novembro e dezembro de 2013) do programa, mas ainda não está 

finalizada. Por isso foram escolhidos os três programas inseridos nesses dois meses que 

mais diferiam entre si em relação ao formato para serem comparados. 

 

 

 



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 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 

Tratado de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973. 

 

DIAS, Robson. Um retrato de quem retrata o mundo: uma compilação de 

representações sociais e da identidade profissional do jornalista. Vinculado aos 

projetos de pesquisa credenciados no CNPQ: A idéia do pós-Jornalismo (2010-2013) e 

O Jornalismo como Teoria Democrática (2006-2010). 

 

JUNIOR, Eurico Vizeu Pereira. Jornalismo e representações sociais: algumas 

considerações. UFPE, revista eletrônica e-compós, 2004. 

 

KLEIN, Eloísa Joseane da Cunha. Circulação crítica de Profissão Repórter: análise de 

comentários em blogs. Novos Olhares, [S.l.], p. 32-45, jun. 2013. ISSN 2238-7714.  

 
KOVACH, Bill e ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo. Trad. Wladir 

Dupont. São Paulo: Geração Editorial, 2003.  

 

 

MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e Jornalismo: A saga dos cães perdidos. 

São Paulo: Hacker, 2002. 

 

MARTINS, Ana Luiza, e LUCA, Tania Regina de. (orgs. 

). História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, 304 p. 

 

MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigação em psicologia social. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

 

NEVEU, Érik. Sociologia do Jornalismo. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

 

SANTANA, Adriana. As representações sociais e a auto-imagem do jornalista. 

Pernambuco, 2008. 

 

Sites: 



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 

 

Globo.com: www.globo.com 

 

Site oficial do programa Profissão Repórter: http://g1.globo.com/profissao-reporter/ 

 

http://www.globo.com/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/

